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Veel te veel ‘blauw’ op straat
Ach, als jochie wist je niet
beter, de grote ‘zandbakken’
en het ongecultiveerde groen
in de naaste omgeving van je
ouderlijk huis leken niet eerder
bebouwd te zijn geweest. Je
was je totaal niet bewust hoeveel huizen er op die speelplekken waren weggevaagd. Wat de
afschuwelijke bombardementen
hadden aangericht, hielden ouders voor zich. Gelukkig maar,
als kind (zelf ben ik geboren in
1947) mocht je genieten van een
eenvoudige en zorgeloze jeugd.

Het levenslicht aanschouwde ik in
de Sionstraat, zijstraat van de Oude
Dijk. In de oorlog is een deel van de
Sionstraat weggevaagd, zoals vele
huizen in het gebied begrensd door
Gerdesiaweg, Gashouderstraat en
Noordeinde. Wat er in dit deel van
Kralingen, verderop richting Oostzeedijk nog meer is verwoest, is mij niet
zo precies bekend. Feit was dat er in
de omgeving veel open lag.
Door het beperkte autoverkeer en de
vele open ruimten was buitenspelen
zeer populair en veelal van gevaar
ontbloot. De ‘puin’ leende zich voor
uiteenlopend speelgenot: spelen in het
zand, tentjes bouwen, cowboytje spelen en ander soort zaken. Ook waren
er meer geëgaliseerde stukken waarop
je redelijk kon voetballen.

Deze week o.a.:
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- Met opa op heipaal in ‘de puin’. Op achtergrond links hoek Taborstraat met Gashouderstraat, rechts Oude Dijk -

geplaatst voor Sociale Zaken.
Naast het gebouwtje van Sociale Zaken werd een speelplein gerealiseerd.
Helaas niet om daar te voetballen. En
daar leende het zich nu juist uitstekend voor! Er zijn op dat plein heel
wat partijtjes gespeeld! Helaas was er
voor ons de voortdurende dreiging van
politie te ﬁets of met de auto. Begrijpelijk op zich; de ruiten in het gebouw
van Sociale Zaken waren groot en van
enkel glas, dus er sneuvelde nogal
eens wat! Naar onze zin was er natuurlijk veel te veel ‘blauw op straat’;
om de haverklap klonk het alarmerende: ‘juut’!! Al of niet succesvol
probeerde je dan te ontkomen en lag

het plein er weer verlaten bij.

Jantje Florie
Later verrezen de katholieke St
Jansschool en de openbare school
tussen Gerdesiaweg en Taborstraat.
Persoonlijk was ik blij met die nieuwe
school, want precies toen ik naar de
‘grote school’ zou gaan, werd de (St
Jans)school opgeleverd. Het scheelde
Opbouw
veel lopen; ik was twee jaar op en
In de beginjaren 50 ﬂoreerde de
neer getippeld naar de katholieke
bouw ook in dit deel van Kralingen.
kleuterschool aan de Hoﬂaan en nu
In de naaste omgeving hield dat
hoefde ik dus niet naar de St Bavovoorlopig in dat een bejaardenhuis
school in de Waterloostraat. Jammer
werd gebouwd, genaamd Gerrit de
dat ik nog een jaartje of vier heen en
Koker. Ook werd er een noodgebouw
weer mocht blijven lopen om jongere
broertjes en zusjes ‘s ochtends netjes
bij de kleuterschool aan de Hoﬂaan af
te leveren en ze daar ’s middags weer
op te halen!! De vermissing van een
klasgenootje uit de derde klas lagere
Waar u ook verzekerd bent
Dekt uw
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid
school is mij altijd bijgebleven. In het
schooljaar ‘55/56 verdween Jantje
Florie buiten schooltijd en werd nooit
de
teruggevonden. Het moet een verBereken uw situatie...
schrikkelijke tijd voor het gezin zijn
geweest! Verondersteld werd dat de
Kijk op
- Met straatvriendjes Jelle Bongers (l) en Harry www.checkuwuitvaartpolis.nl
Frigge (r) jongen waarschijnlijk spelenderwijs

huidige

uitvaartpolis

kosten?

010 - 447 99 00

onder stortend zand op een van de
vele bouwplaatsen is verdwenen.
Joodse kerkhof
en speelweide
In het verlengde van het Noordeinde
lag het Joodse kerkhof. In feite bestond het uit twee gedeelten, gescheiden door de Vredenoordlaan. Doordat
het kerkhof zijn nadagen beleefde,
geraakte het in aftakeling. Geen wonder dus dat de jeugd er in toenemende
mate bezit van nam, hoewel dat
natuurlijk niet de bedoeling was!
Tussen Erkhof en Lusthofstaat werd
in de 50-er jaren een speelweide
gerealiseerd. Vooral de zomeravondvoetbalcompetities, een heuse strijd
tussen straten uit de buurt, zijn mij
bijgebleven! Met de realisatie van het
ﬂatgebouw (Robert Baeldestraat) nam
de speelweide in grootte af.
Wel spannend was het om met hout
van omliggend bouwterrein een vlot te
bouwen en daarmee de vijver tussen
speelweide en kerkhof op te varen. De
zwemdiploma’s volgden later!

www.vanderspekuitvaart.nl
Uw wensen, ons vak

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Wat te doen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

14ct korting

in geval

van

Voor een uitvaart op maat,

Word Vriend van
De OudRotterdammer

op LPG

overlijden?

Checklist...
Kijk op

www.uitvaartbespreking.nl
Heeft u UW

10ct korting

op overige
brandstof
Servicestation D.B. Baris, Charloisse Lagedijk 638
Service aan de pomp
vanaf 10.00 uur

‘Stoepranden’
en pijltjes blazen
In de jaren 50 en beginjaren 60 was
het zogenaamde ‘stoepranden’ populair dankzij het beperkte autoverkeer
in de straat; daarbij trachtte je met een
stevige (voet)bal de stoeprand aan de
overzijde zodanig te raken dat de bal
keurig terug stuiterde. Als dat niet
lukte en het vriendje aan de andere
zijde de bal niet ving, betekende
dat een aanslag op de ruiten van de
beneden etages! Geen wonder dus dat
je zo’n beetje overal wel werd weggestuurd! Een interessante bezigheid
voor de jongens was het wegblazen
van papieren pijltjes met een stuk
blaaspijp. Geen grotere lol dan wanneer ergens een raam open stond!
En de meisjes dan?! Géén idee; met
de toenmalige katholieke aanpak
leerde je op een jongensschool vooral
niet hoe je daarmee moest omgaan.
Dus je speelde gewoon met vriendjes
en dat was het dan!!
Henk Benner
Breda
henkbenner@live.nl
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Theater & Dagtochten
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Bijzondere verkoop
bij Burchthuys!

NovioForum
Raanhuis
RAC
Revalux
Schuitema
Smevra
Theuns
VDM
Violetta
enz.

De prachtige showroom
wordt totaal
leegverkocht!

SLAPEN
AaBe
Auping
BeddingHouse
De BoxBoxSpring
BrouwersBedding
Cevelit
DuckyDons
Kuperus
Landschoot
Lattoflex
Nolte
Norma
Pullman
Schramm
Texeler
Vroomshoop
Zondag Slaapkamers
enz.

Klasse meubelen voor
de allerlaagste prijzen!!
Wie nu komt heeft de grootste keuze en het meeste voordeel

LET OP!

Dit is geen opheffingsuitverkoop zonder
garantie in de toekomst.
Bij Burchthuys behoudt
u service en garantie.
Want Burchthuys verhuist naar Barendrecht.

25

november

Düsseldorf in adventstijd

Inclusief vervoer vanaf uw voordeur, tourtocht per luxe
touringcar, koffie met wat lekkers, lunch in een restaurant
onderweg en groepsbegeleiding. Nu voor € 59,00.
Dagtochten
& Theater
Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.
Programm

a t/m dece

Volledig

ALLES
MOET
WEG!

VERHU

IZINGS

LEE
VERKOG
OP!

Eerstekla
s kaar
en arrangem ten
enten
Begeleidi
ng door
gastheer
/-vrouw
Complee
t met
drankjes,
lunch
of diner

Laurens, uniek

Laurens, uniek net als u
Geopend: ma.: 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr.: 9.30-17.30 uur, za.:10.00-17.00 uur
Gratis parkeren voor de deur. Volg route winkelcentrum ‘Het Lage Land’

OUDEREN

tel. 010-456 48 22

Wilt u ons totale programmaoverzicht ontvangen
of meer informatie over de arrangementen?
Bel gratis 0800 588 66 78

AU VOOR

Berlagestraat 235
Rotterdam-Alexanderpolder
www.burchthuys.nl

mber 2009

verzorgd

Vervoer vana
úw voordeur f

LAUREN
S | UITBURE

WONEN
Arts & Crafts
3B
Bella
Bielefelder
Bonino
BKS
FBM
Bruwa
Van Buuren
Camme
CharmClassic
Chivasso
Classic Line
Desso
Elastoform
EuroDesign
Fischbacher
Fresco
Frommholz
Gardisette
Gelderland
VandeHeg
Heldense
Hofstede
DeKoninck
Koopmans
de Laak
Leoxx
Lieshout
LineDisign
Lotus
Lumiere
Mulleman
Maxfurn
Meander
Mecam
MeubiTrend
DeMunk
Mol en Geurts

Volledig verzorgd arrangement voor
55-plussers inclusief vervoer vanaf uw voordeur.

net als u
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Joop de Jong zet 140 jaar Zuid met
indrukwekkende beelden op de kaart
‘Hoe ziet Zuid eruit door de ogen van beeldmakers’, was de opdracht die Joop de Jong zichzelf
stelde toen hij begon met het samenstellen van de intussen al door vele honderden bezochte
expositie ‘Ziet Zuid’. Ruim duizend foto’s en meer dan twee uur videobeelden kan de bezoeker
bekijken in de rustige ambiance van gebouw ’t Gemaal aan de Pretorialaan 141 in de Afrikaanderwijk. Het oogstrelende materiaal is afkomstig van professionals, amateurs en uit familiealbums
en geeft een alleraardigst en tegelijk indrukwekkend beeld van 140 jaar linker Maasoever.
De 56-jarige in Barendrecht geboren
en getogen De Jong mag gerust aangeduid worden als het beeldgeweten van
Rotterdam, maar hij is te bescheiden
om dit te beamen. Tal van exposities
en documentaires met Rotterdam of
de haven als onderwerp heeft hij op
zijn naam staan als samensteller of
producent. Het Historisch Museum
Rotterdam maakt graag gebruik van

zijn enorme historische en beeldkennis. Met ‘Ziet Zuid’ is Joop de Jong
terug in de Afrikaanderwijk, waar hij
als 18-jarige met zijn geliefde aan de
Brede Hilledijk begon aan ‘huisje,
boompje, beestje.’
Onder zijn vele indrukwekkende
producties bevindt zich de documentaire ‘Alle dag’, waarin hij het gewone
leven in de Afrikaanderwijk vastlegde.
Café San Remo van zijn buurvrouw
Ivon Carbonaro op de Brede Hilledijk
was het vertrekpunt. De ﬁlm van 45
minuten werd geﬁnancierd met geld
uit een fonds van het voormalige clubhuis Sarto en werd een succes mede
doordat deze ook op tv is geweest.
Eerder hield Joop zich bezig met het
project ‘De Kijkkist’ van de Stichting
Kunstzinnige Vorming Rotterdam
(SKVR), een door de wijken reizende
thematentoonstelling. Ook dit werd
een succes door de heldere formule,
die als een rode draad door het werk

van De Jong loopt.
Het idee voor ‘Ziet Zuid’ ontstond,
toen hij opdracht kreeg voor een openingsexpositie voor het Nederlands
Fotomuseum Las Palmas op de Kop
van Zuid. Als eerste handeling klom
hij op het dak om een denkbeeldige
cirkel te trekken met een diameter
van anderhalve kilometer. Vervolgens
zocht hij uit wie binnen de cirkel
beelden hebben gemaakt. Na een
selectie (‘je gebruikt van het materiaal
meer niet dan wel’) is de expositie
samengesteld, met een omvang van
maar een derde van het aantal foto’s
dat op ‘Ziet Zuid’ te bewonderen is.
Een logisch vervolg was dat De Jong
voortborduurde op de Las Palmasformule en zo ontstond ‘Ziet Zuid’.
Maar ook omdat hij besefte dat de
historie van de linker Maasoever door
de decennia heen zwaar onderbelicht
gebleven is. Met deze tentoonstelling, waar velen foto- en ﬁlmbeelden

CCtje Zekerheden

c foto burosolo.nl

Een van de lastige dingen van het ouder worden is naar mijn
mening dat je alles niet meer zo zeker weet. Vroeger wist ik
alles zeker, zo zeker als het personage “Wistik” uit de roman
De Kleine Johannes van Frederik van Eeden, die u allemaal op
de mulo heeft gelezen. En mijn mening over van alles en nog
wat stak ik ook bepaald (“bepaaldelijk” zei Jozef Luns indertijd) niet onder stoelen of banken. Nee, wat ik “vond” moest
met luider stem worden uitgedragen, als het even kon om de
wereld te verbeteren.

Cox Column

Nu weet ik het allemaal niet meer zo
net. Noem maar iets op. Neem die
Wilders. Is die man nou stapelgek of
maken we, door dat te vinden, dezelfde
fout als toen met onze Pim? Ik heb over
onze Pim heel veel lelijke dingen gezegd, tot ik er op een dag achter kwam
dat ik niet zo erg tegen hem was als ik
wel zou moeten zijn. Had hij gelijk,
toen hij zei dat wij in Nederland met
z’n zestien miljoen in feite geregeerd
worden door Politieke Partijen, waar
nog geen tweehonderdduizend mensen
lid van zijn? Kijk wat er in Rotterdam
is gebeurd. In feite zijn we sinds de
oorlog gegijzeld geweest door de PvdA,
hetgeen als enorm vooruitstrevend werd
ervaren, maar wat er toe leidde dat de
mensen in de oude wijken volledig in
de steek werden gelaten, die mochten

de Multiculturele Samenleving uit gaan
zitten vinden en tegen de verloedering
van de stad geen vinger is uitgestoken.
Of is dit niet waar?
Ik zag een documentaire over Wibaut,
ik geloof in dat onvolprezen programma
“Andere Tijden”, de man die in Amsterdam vóór de Eerste Wereldoorlog
fatsoenlijke huizen voor de arbeider
bouwde. Daar zat een gedachte en een
ideologie achter, maar dat is onder de
grote staatsman Kok allemaal verloren
gegaan, toen die zijn “ideologische
veren” afschudde. Hij vergat dat je
dan wel in je blote kont staat. De grote
staatsman Kok die ons opscheepte met
dat krankzinnige gevechtsvliegtuig. Die
onder zijn premierschap het bankwezen
liet verworden tot wat het geworden
is, die toen over de Bonussencultuur

- Joop de Jong in een van de expositieruimten van ’t Gemaal tegen een decor van fraaie
historische foto’s Foto Rein Wolters -

voor hebben aangedragen, is dat voor
een deel goedgemaakt. Dat blijkt ook
uit de vele enthousiaste en positieve
reacties die Joop over zich heen heeft
gekregen sinds de opening. Hij
rust niet op de complimenten, want
ondertussen werkt hij hard aan nieuwe
projecten als ‘Vijftig jaar Euromast’
en de documentaire ‘Stadsgezichten
Rotterdam’ met werk van onder meer
de Rotterdamse fotografen Hans Wilschut, Gerco de Ruijter, Arie Versluis,

sprak als “Excessieve zelfverrijking´,
maar als commissaris van de ING naar
aanleiding daarvan uitlegde “dat we in
Nederland nu eenmaal niet op een eiland
wonen.” Dat boek van Fortuyn heette
“De puinhopen van acht jaar Paars”, en
reken maar dat minstens de helft ervan
waar was. Of niet?
Maar nou die Wilders. Om te beginnen
moet je eventjes apart houden dat ie
in ieder geval bereikt dat zijn naam op
ieders lip is. Dat is een irritant verschijnsel dat niet valt te ontkennen. Een vriend
van mij was ooit heel verontwaardigd
dat op de afﬁches van Veilig Verkeer
Nederland stond “Gordels om, ook
aGterin!” waarop ik alleen maar kon
zeggen “Maar je hèbt ’t er wel over, dus
het werkt.” En onze Verlosser uit Venlo
hoeft zijn mond maar open te doen en
het staat in de krant. Soms met de stomste of onbenulligste opmerkingen, die ik
hier nu niet ga zitten herhalen, want ik
maak sowieso toch al de fout een heel
stuk over hem te schrijven.
Maar weet u wat ik wel eens denk? Nou
Geer?
Ik hoor de man dingen beweren waar
ik van denk “Waarom is er nou niet een
VERSTANDIG iemand die dit zegt…”

Jannie Schrijver en Rinse de Jong.
‘Ach, zo blijf je bezig,’ lacht Joop de
Jong. Hij verwacht dat de bezoekersteller van ‘Ziet Zuid’ op de laatste
dag boven de vierduizend staat.
‘Ziet Zuid – 140 jaar Rotterdam Zuid
in foto en ﬁlm’ is nog tot 15 november
gratis toegankelijk van woensdag tot
en met zondag van 11.00 tot 17.00
uur. Voor informatie: 010-2907605,
www.gemaalopzuid.nl of www.historischmuseumrotterdam.nl

Want hij heeft ontegenzeggelijk ’n mening over dingen die heel veel mensen
met hem delen. Niet de allerverstandigste mensen misschien, maar wel veel.
Hij schijnt ook heel veel zetels te gaan
halen, al wil ik dat eerst nog wel eens
zien. Hij is natuurlijk ook ontegenzeggelijk een witte raaf temidden van dat
middelmatige volk dat in die Tweede
Kamer huist, en die we naar aanleiding
van de Miljoenennota weer over de Buis
hebben zien schutteren. Wat een gebrek
aan welsprekendheid, gevatheid, talent,
aan alles!
Maar iemand die zó met zijn haar om
springt kan toch niet helemaal zuiver op
de graat zijn?
Of juist wel?
Nou ja, van alles wat ik hier heb opgeschreven weet ik in ieder geval niets
zeker…
(Frans Halsema zei eens tijdens een
discussie: “Dat weet ik zo zeker als
dat er een God bestaat…” (en na een
pauzetje) “…en daar twijfel ik nou weer
zo vreselijk aan”.)
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Mode voor bbeennss
ieder moment bens

’n goed kunstgebit?

MODE

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij ons aan het goede adres.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Van ontwerp tot realisatie

Slinge 435
3085 ES Rotterdam
Telefoon 010-4806889
Fax
010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl
Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden

- Angst voor de computer of muis?
- Te veel en te snel informatie
tijdens een groepscursus?
- U wilt alleen leren wat nodig is?
KdH Productions geeft u tijdens privelessen vertrouwen in
de computer en leert u thuis op uw eigen PC alleen wat u
wilt weten, en voor een verrassend lage prijs.

Let op!! Speciale prijs voor senioren
Bel voor info en vrijblijvende introductieles:
0180 - 430100 of 06-53544902

1988

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.nl

-

Kom naar Bensmode
voor een mooie collectie
Mantels en Jacks

2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928

BEHANGEN / WITTEN / SCHILDEREN / ONTRUIMEN
VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

Van maat 36 t/m 52

Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

Onze unieke
service:
U wordt grat
is
opgehaald
en
thuisgebrach
t na
telefonische
afspraak!

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

Structureel herstel van uw lichamelijke klachten?

Goetzee DELA

Bel direct OCA!
DE FYSIOTHERAPIE SPECIALIST
vertrouwde
uitvaartverzorging
Boezemsingel 35 Goetzee Uitvaartverzorging heet voortaan
3034 EC Rotterdam Goetzee DELA. Een nieuwe naam voor
t (010) 280 52 80 een vertrouwde organisatie die al een
eeuw uitvaarten verzorgt in Rotterdam en
omgeving. Al 12,5 jaar werken Goetzee
Uitvaartverzorging en DELA samen en
bundelen elkaars kracht. De kroon op deze
samenwerking is de naam Goetzee DELA.

Veel ouderen hebben klachten aan bijvoorbeeld rug, nek, arm, schouder of knie.
Ook komen diabetes, COPD, Reuma en algeheel conditieverlies veel voor.
Dan is het voor u goed om te weten dat er een enorme verbetering mogelijk is.
Bij OCA Rotterdam werken wij actief aan het oplossen van uw klachten.
Met gerichte programma’s die persoonlijk op u zijn afgestemd.
Professionals die zich inzetten voor uw fysieke welzijn met
als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.
Ga actief uw klachten te lijf

A) geen wachttijden, u kunt direct beginnen
B) professionele en persoonlijke begeleiding
C) Ruime parkeermogelijkheden.
D) vergoed door alle zorgverzekeraars met aanvullende verzekering.

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
OCA ROTTERDAM, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
FYSIOTHERAPIE CHARLOIS, Boergoensestraat 76, 3082 KC Rotterdam, tel: 010-4280225
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!
$PEDFKWHOLMN 6FKRHQPDNHU
6OHXWHOVHUYLFH

Medio 2009 verhuist onze praktijk
in Krimpen aan den IJssel naar:
Burg. Aalberslaan 43

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

Bel (010) 44 300 90

Met OCA Rotterdam heeft u:

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
Tel. (010) - 467 53 23

www.schoenmakerijagterberg.nl
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 101”
Iedere uitgave van De Oud-Rotterdammer geeft mij leerstof. De afgelopen twee weken heeft mij geleerd, dat de ‘Waar-was-dat-nou-foto’ (bijna) nooit uit een bepaalde Rotterdamse deelgemeente komt.
Ik doel nu op Hillegersberg/Schiebroek, tot 1941 geheel zelfstandige gemeenten. Heel vaak wordt gedacht, dat de annexatie door
Rotterdam een daad was van de Duitse bezetter. Dit is absoluut niet
het geval! Reeds in de dertiger jaren, nam B & W, met instemming
van de gemeenteraad, het besluit IJsselmonde, Overschie, Schiebroek en Hillegersberg bij Rotterdam te voegen. Deze annexatie
gebeurde in het vastgelegde jaar, 1941. Dat Nederland in 1941 door
de Duitsers bezet zou zijn, had men bij de besluitvorming in 19351937 niet kunnen bevroeden. Ná 1945 dachten veel inwoners van
deze (nieuwe) stadswijken, dat de, volgens hen Duitse, annexatie
weer teruggedraaid zou worden, maar zij hadden het mis! Goed. De
WWDN-foto kwam van de grens Hillegersberg en Schiebroek en liet
ons de Schiebroeksesingel (Hillegersberg), de Ringvaart (grens) en
Ringdijk (Schiebroek) zien in de zestiger jaren.

H. de Koning: “De fotograaf staat
met de rug naar het bruggetje over de
Ringdijk en kijkt richting de Uitweg,
daarachter begint de Rozenlaan. De
twee huizengroepen rechts verdwenen
om plaats te maken voor de Kleyburg,
voor ouderen. Het ronde gebouw,
rechts achter de boom, staat op de
Uitweg en de hoek Erasmussingel.
Rechts op de foto, over het water van
de Ringdijk, stond een groot vrij huis,
daar woonde de huisarts Bleeker.
Vanwege de aanleg van de Melanchtonweg moest het huis verdwijnen
en Bleeker vertrok met zijn praktijk
naar de Statenlaan. Hij had ook een
babyspreekuur voor de baby’s waarbij
hij assisteerde bij hun geboorte, zo ook
bij mijn zonen. Links bij de fotograaf,
op nummer 37 woonde Jan Schiereck,
één van de drie broers van de zeven
levensmiddelenwinkels van Schiereck.
Er was er een in Blijdorp waar ze
een koosjere afdeling hadden voor de
Joodse mensen aldaar. Jan Schiereck
was ouderling van de Oranjekerk aan
de Rozenlaan en ouderen zullen zijn
naam kennen van de stukjes die hij
schreef in het AD, over de relatie kerk
en Israël.”
John Wijbrands: “We kijken langs
de dichtgevroren singel, vanaf de
Schiebroeksesingel naar de Uitweg
en Erasmussingel. De foto is gemaakt
vlak voordat de arbeiderswoninkjes
aan de overzijde van de Schiebroeksesingel werden afgebroken. Als je goed
kijkt, zijn de ramen al dichtgespijkerd.
Als kind heb ik daar veel gespeeld en
de bomen die er nu staan zijn van na
de oorlog, want de oorspronkelijke
bomen daar zijn in de oorlog allemaal
illegaal gekapt. Vlak voor die huisjes
woonde volgens mij melkboer Bijl in
een boerderij die een waterwel had.
In de oorlogsdagen ging ik daar met
mijn vader water halen, dat enigszins
roestig smaakte. In de meidagen zijn
er enkele bommen in de buurt gevallen; ik dacht een op de huizen aan de
Schiebroeksesingel, maar ook een of

twee op de huizen achter de Schiebroeksesingel, in de Emmalaan waar
mijn vriendje Frans Goedhart woonde.
Met Ben Hipke uit de Wilhelminalaan
ging ik altijd spelen op de Wilgenplaslaan, die lag achter die huisjes. Daar
was voor de oorlog een begin gemaakt
om te gaan bouwen en dus was de bestrating gedeeltelijk al aangelegd. Van
bouwen is in de oorlog niets gekomen
en wij gebruikten de straatstenen om
forten te maken en soms kacheltjes
te bouwen en vuurtje te stoken! Op
die plaats waren ook de stenen van de
Delftsepoort tijdelijk opgeslagen, maar
achteraf bleken ze daar niet allemaal
meer te liggen. Ik heb nooit begrepen
waarom die poort nooit meer in oorspronkelijke staat is opgebouwd.”
Nel Overwater (Zeist): “De meeste
oplossingen zullen wel uit Schiebroek
komen; dit is sinds jaren letterlijk de
uitweg uit Schiebroek. We zien links
de huizen aan de Schiebroeksesingel.
De boom middenvoor staat aan de
rand van de Ringvaart, die dichtgevroren is en bedekt met een dikke laag
sneeuw. De huisjes aan de overkant
hebben er heel lang gestaan. Ze stonden op de hoek van de Erasmussingel.
In de dertiger jaren was er ‘s zomers
aan die singel een eindje verderop het
begin van de Wilgenplaslaan. Dit was
een heel lange kaarsrechte kale weg
naar zwembad De Wilgenplas. Op dat
punt bij de Erasmussingel was het beginpunt van de Wilgenplasexpres. Dat
was een trekker met daarachter een
wagen met aan iedere kant een lange
bank, waar je zittend in de schaduw
van de overkapping je naar het zwembad kon laten vervoeren, met uitzicht
op de weilanden langs de weg. Voor
mij als stadskind uit het oude Westen
was het een enorme belevenis, om
daarna in het zwemparadijs te komen.
De Wilgenplaslaan heette toen in de
volksmond de Pootweg. Ik heb na de
oorlog 40 jaar in Schiebroek gewoond
en heb daar de vele veranderingen en
uitbreidingen zien komen.”

TOEN
Cobie van Veen, Jan Steenlaan 37,
4907 RE Oosterhout: “Nou en of ik
weet waar dit is! Deze foto is genomen
vanaf de Schiebroeksesingel richting
Uitweg en Erasmussingel, met rechts
de Ringdijk. En die brede verkeersweg
is de singel die dat jaar maanden met
ijs en sneeuw dichtgevroren was. Ik
ben geboren op de Uitweg en later
naar het pand ernaast verhuisd, de
Schiebroeksesingel, waar een wasserij
was geweest. Mijn vader, J. van Veen,
had op de Uitweg een taxibedrijf en
toen wij naar de Schiebroeksesingel
gingen, begon hij daar een garagebedrijf met benzinepompen; klanten met
een eigen auto en die auto’s werden ‘s
nachts bij ons in de garage gestald. Als
de auto’s er goed ingeparkeerd werden
konden er 25 in, niemand kon dat
beter dan mijn vader! Wij waren met
drie kinderen en moesten allemaal op
zijn tijd helpen als er benzineklanten
kwamen, wat natuurlijk behoorlijk
interessant kon zijn, want er kwamen
veel brommers voor ‘brommix’ en
daar zaten soms heel leuke jongens
op! In één van de arbeiderswoningen,
dijkhuisjes met de plee in de schuur,
rechts op de foto op de Ringdijk,
woonden mijn opa en oma van
moeders kant. Opa was timmerman
en had een schuur met een grote tuin
op de Erasmussingel en dan mocht ik
voorin de bakfiets mee naar de tuin
om aardbeien te plukken. Op de hoek
van de Uitweg en de Erasmussingel
was café Uitwijk goed te zien in het
midden van de foto. Het was daar een
heerlijke tijd. We konden gaan en staan
waar we wilden met, in mijn beleving,
heel veel vriendjes en vriendinnetjes.
Links op Uitweg een brede stoep waar
we altijd buiten speelden. Voor ons
huis de singel waar we ‘s winters op
schaatsten en ‘s zomers in visten en
luizen moesten scheppen voor het
visglas thuis. ’s Winters testte mijn
vader het ijs en als hij het goed vond,
mochten wij erop schaatsen. De politie
was het daar niet altijd mee eens, met
het gevolg dat we mijn zus een keer
van het politiebureau moesten halen.
Achter de kleine woningen rechts
was de polder, waar ik menig nat pak
haalde met slootje springen (en dat
pak werd dan weer gedroogd bij een
vriendinnetje en dan dacht je dat je
moeder het niet kon zien). Er was
een dependance van lagere school de
Zonnebloem, een speeltuin, een stuk of
vijf huizen en een smederij. Melk en
karnemelksepap werden gehaald bij de
boer op de Erasmussingel.
Dit voorjaar ben ik met een vriendin,

NU
die hier ook opgegroeid is, weer een
dagje teruggegaan naar deze buurt
(even nostalgie snuiven) en het viel
ons op dat er op de Schiebroeksesingel
en een stukje Uitweg ontzettend weinig veranderd is. De tuinen zijn wat
meer verzakt en de bomen zijn groter.
Zelfs mijn geboortehuis staat er nog en
in het gebouw aan de Schiebroeksesingel 1 zit nog steeds een garage!”
Kees Donker: “In 1953 kwam ik als
negenjarige jongen in Schiebroek
wonen. Sindsdien ben ik er met veel
plezier blijven wonen. Daarom was
deze opgave voor mij niet zo moeilijk.
Ik herkende meteen dat de foto rechts
de Ringdijk toont, met links de Schiebroeksesingel, met daartussen, bedekt
met sneeuw en ijs, de Ringvaart. In
de verte de Uitweg met rechts op de
hoek met de Erasmussingel het café
dat nu De Stal heet en voorheen lange
tijd De Schaapskooi heette. Op de
plaats van de arbeidershuisjes staat
nu het appartementencomplex De
Kleiburg. De Ringdijk was in 1962 de
enige uitvalsweg van Schiebroek naar

de stad. Daarvan maakte ook buslijn
45, die tussen Schiebroek en Centraal
Station reed, gebruik. Het zou nog
tot 1969 duren voor deze door een
tramverbinding werd vervangen. Bij
vorst schaatsten we eerst op de ijsbaan
van tennispark Plaswijk of op stukjes
ondergelopen land, die er toen nog her
en der waren, als het wat langer gevroren had op de singels, daarna op de
Ringvaart en de Inktpot en als het lang
en hard genoeg gevroren had tenslotte
op de Bergse Plassen. Grappig was dat
er in die tijd door de Gemeente overal
nog bordjes “Gevaarlijk IJs” geplaatst
werden, wanneer het ijs nog onbetrouwbaar was.”
Met de hoeveelheid oplossingen die
binnengekomen zijn, kan ik een volledige editie van De Oud-Rotterdammer
vullen. Helaas heb ik op deze pagina
slechts ruimte voor zo’n 1500 woorden. De attentie gaat naar Oosterhout.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 103

Als samensteller van deze pagina, heb ik eigenlijk een leuk baantje.
Ik selecteer foto’s van straten en pleinen, waar ik in de 50er-60er jaren van de vorige
eeuw regelmatig doorheen fietste. En wanneer ik nu, meer dan een halve eeuw later, op
dezelfde locatie ben, denk ik “Is dit nu echt de …..?”
Deze rubriek leert mij onze stad nog beter te kennen, dan dat ik ná 50 journalistieke
Rotterdamse jaren had bevroed.
Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien
bij www.ditisrotjeknor.nl of www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen,
anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 26 oktober 2009 per post zenden aan
Waar was dat nou , Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet.
Het is zo moeilijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar
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bij o.a. verhuizing, overlijden of
Wij verzorgen graag voor U:
de woning
 Bezemschoon-oplevering van
in de staat van oplevering
den
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d
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rijfs
 De woning/bed
ningstichting/familie/makelaar
gebracht naar de eisen van de Wo
en
bijv. witten, schilderen, behang
 Woning verkoop klaarmaken

Senior verhuizingen
met zorg
Klussenservice
Duidelijk offerte
Gratis verhuisdozen
Geheel verzekerd
In- en uitpakservice

U kunt al
verhuizen
vanaf € 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05 OF 06 - 51 17 34 26
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

“Ons leren bankstel LAMMERS & van OOSSANEN
--------------------WOONDECOR-----------------lijkt weer nieuw!”
“Wij hebben een paar keer op het punt gestaan om onze oude vertrouwde bank weg te doen,
maar vonden het telkens zonde. Oké, hij zag er niet meer uit, maar de bank zat nog zo lekker
en voelde vertrouwd aan. Toen zagen wij de advertentie van Marco Leer in de
Oud-Rotterdammer staan. En daar hebben wij nog geen
moment spijt van gehad, onze bank werd compleet
overgespoten. De bank ziet er nu weer uit als nieuw, maar
voelt als vanouds lekker vertrouwd!”

ECONOLOGISCH DE BESTE

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

®

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31, 3274 KJ Heinenoord,Telefoon: 0186-603268

www.marcoleer.nl

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als nieuw!

Gedenktekens
Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer

uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.

met
persoonlijke
signatuur
U kunt eeneen
dag gaan winkelen
of u belt Marco Leer en vraagt
wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798

met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

LEDIKANT KASPER 90 x 200cm compleet
met elektrische verstelbare lattenbodem
en pocketveren matras

€ 595,00 p/set

gratis bezorgen en monteren

Gordijnen & vitrages
Gratis maken, band en haken

v.a. € 21,00 p/mtr

Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen, eetkamertafels en stoelen als alles voor
de slaapkamer vindt in onze showroom.
Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbekleding, gordijnen en vitrages, zonwering,
behang. Wij kunnen ook zorgen voor uw behang-, wit- en schilderwerk.
Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u op naar onze showroom
Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vloerbedekking, tegen een geringe vergoeding,
u helpen met het verplaatsen van meubels en/of het verwijderen van de bestaande
vloerbedekking.
Stap eens bij ons binnen en laat u onder het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend informeren over de mogelijk heden

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur, internet: www.lammersenvanoossanen.nl

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.
ECONOLOGISCH DE BESTE

Uw senioren speciaalzaak

W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L
®

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31, 3274 KJ Heinenoord,Telefoon: 0186-603268

www.marcoleer.nl

Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen
• Gratis vrijblijvend persoonlijk advies; • Computergestuurd implanteren;
• Kunstgebitten, frames, plaatjes;

• Eendags-reparatie-service;

• Klikgebit op implantaten;

• Bleken van tanden;

• Nazorg en controle;
TIS e
GRAlectrischl

*hilips e
P
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o
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Lever de coupon in bij het maken van uw afspraak
voor een klikgebit en ontvang een elektrische
tandenborstel van Philips gratis.
* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.
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De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Opinie
?

Dinsdag 13 oktober 2009

pagina 7

Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Is mijn aanvullend pensioen op de AOW goed geregeld? Bij de grotere bedrijven is dat meestal automatisch het geval. Lastiger ligt het bij
personeelsleden die in dienst zijn van zelfstandigen of kleine ondernemers. In deze rubriek de (on)mogelijkheden.

Pensioen voor personeel bij kleine ondernemers
Zelfstandigen of kleine ondernemingen met één of enkele
personeelsleden hebben alleen een pensioenplicht voor hun
werknemers als zij onder een CAO van een bedrijfstak vallen.
Is er géén CAO dan hangt het van de overeenkomst tussen
werkgever en werknemer af of er een oudedagsvoorziening
(boven de AOW) moet worden getroffen, meldt ons de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland.

Informatie
Opinie

Dat laatste betekent dat als een
van beide partijen – werknemer of
ondernemer – géén pensioenregeling
wil afsluiten er geen pensioenvoorziening komt. Natuurlijk staat het elke
werknemer vrij uit eigen middelen
dan een pensioen of lijfrente af te sluiten, waarvoor ﬁscaal aantrekkelijke
mogelijkheden zijn.
Ontstaat de situatie dat de kleine
ondernemer of zelfstandige géén
pensioenregeling wil en de werknemer vindt dat die vanuit het bedrijf
wél geregeld dient te worden, dan
ontstaat er een geschil. De werknemer zou het eventueel aan de rechter
kunnen voorleggen, maar het lijkt ons
verstandiger en goedkoper een andere
baan te zoeken waar de medewerker
wel een pensioenregeling kan krijgen.
Voor de wat grotere bedrijven speelt
het pensioenprobleem vrijwel nooit.

De meeste hebben – hetzij per CAO,
hetzij per bedrijf met de ondernemingsraad – een regeling getroffen.
Voor de zelfstandigen zélf zijn er
ook ﬁscaal aantrekkelijke regelingen,
zoals de oudedagsreserve voor ondernemers, te treffen.
Te laat
Feit is dat werknemers meestal pas als
zij ouder worden belangstelling gaan
tonen voor hun pensioenvoorzieningen. Soms komt men pas erachter dat
het slecht is geregeld als men met
pensioen gaat. Dan is het te laat om
reparaties te verrichten.
Oudere personeelsleden in dienst van
zelfstandigen, winkelbedrijven of
kleine ondernemers zouden eigenlijk
bij het aangaan van het dienstverband
– en zelfs als zij als oproepkracht
werken – ten minste moeten vragen

hoe het met de pensioenvoorzieningen is gesteld. Nee, heb je, ja kun
je krijgen. Veel kleine ondernemers
zijn overigens best van goede wil.
Banken en organisaties als MKB
Nederland kunnen hen hierin heel
goed adviseren. We kunnen echter wel
enig begrip opbrengen voor startende
ondernemers – met bijvoorbeeld één
of twee mensen in dienst voor enkele
of meerdere dagen per week – die
uit kostenoverwegingen nog geen
pensioenregeling aan hun personeel
kunnen aanbieden. Aan werknemers
die dan tóch bij hen in dienst willen
treden valt in dat geval te adviseren
in de overeenkomst op te nemen dat
zodra de gang van zaken het toelaat
gesproken moet worden over het
opzetten van een pensioenregeling.
Oplossing
Een andere mogelijkheid is dat per
jaar wordt bekeken of de ondernemer
geld over heeft voor een oudedagsvoorziening van zijn personeelslid.
Ook daarvoor bieden banken en
verzekeraars arrangementen.
Een simpele oplossing is dat het
personeelslid jaarlijks bekijkt hoeveel

ﬁscale pensioenruimte (boven de
AOW) hij of zij heeft en daarvoor al
dan niet in samenwerking met zijn
werkgever een verzekering afsluit.
Dat kan ook een lijfrente (of zogenoemde koopsompolis) zijn die ingaat
op een nader te bepalen pensioenleeftijd. Vervolgens gaat het personeelslid
met zijn werkgever in onderhandeling over diens ﬁscaal aftrekbare
bijdrage aan de regeling. Om een
indicatie te geven; grotere bedrijven
en bedrijfstakken die vaak al degelijke
pensioenregelingen hebben, kennen
een premiebijdrage van minstens 50
procent van de werkgever en bij een
aantal is de werkgeversbijdrage zelfs
tweederde van de benodigde stortingen. Over de kosten geven we een
eenvoudig voorbeeld van een pensioenuitkering op 65 jaar (laten we voor

het gemak daarvan nog maar even
uitgaan) voor iemand van 25 jaar die
fulltime thans het minimumloon verdient. Die zou boven de AOW op 65
jaar minimaal circa 3000 euro per jaar
pensioen moeten opbouwen (mede
in relatie tot de ﬁscaal toelaatbare
pensioenruimte). Daarvoor is een
jaarpremie nodig van circa 500 euro
(afhankelijk van aanbieder en het
rendement). Als de kleine ondernemer
hiervan de helft voor zijn rekening
neemt, is dat alleszins goed geregeld.
Het spreekt vanzelf dat deze premie
oploopt naarmate het personeelslid
ouder is en een hoger salaris geniet.
Laat de ondernemer én de werknemer
zich hierover goed voorlichten en
vraag meerdere offertes aan. De hiervoor genoemde cijfers geven alleen
maar een zeer globale indicatie.

Politiek aan zet in AOW-discussie
In de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer hebben we de plannen voor verhoging van de AOW-leeftijd uitgebreid behandeld. Zoals we al voorspelden konden
werkgevers en vakbeweging in de Sociaal-Economische Raad (SER) niet tot een
gemeenschappelijk advies komen. Daarover is grote heibel ontstaan met acties van
de vakbeweging. De politici zijn nu aan zet. Zodra regering en Tweede Kamer met
een nadere uitwerking van het regeringsvoornemen komen om de AOW-leeftijd in
etappes naar 67 jaar te verhogen, komen we hierop in deze rubriek terug.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld
en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Samenlevingskwesties
Woningruil of dochter
laten inwonen
Mijn dochter woont met anderen
samen in een ﬂat tegenover mij. Ik
heb een huurwoning met vijf kamers.
Nu dacht ik met haar van woning
te ruilen, maar de woningstichting
zegt dat zij dan het huis moet kopen,
want als ik eruit ga wordt de woning
verkocht. Is het misschien mogelijk
haar stiekem in mijn huis te laten
wonen terwijl zij gewoon haar eigen
adres aanhoudt?
Wij vinden het in ieder geval een
grappige vraag. Besef wel dat u
de hoofdhuurder bent en dat het u
natuurlijk vrij staat te ‘logeren’ te
vragen wie u maar wil. Het enige
probleem dat u kunt krijgen als u
uw dochter stiekem in uw huis laat
wonen is dat u woonruimte aan uw
dochter onderverhuurt. Daarover
staan waarschijnlijk in uw huurcontract voorwaarden. Als u uw dochter
gewoon bij u laat logeren en ze houdt
haar eigen adres aan, lijkt het ons
geen probleem als u haar in huis
neemt. Als u verhuist of overlijdt,

heeft zij geen enkel recht in het huurhuis te blijven wonen.
Misschien is het daarom ook ﬁnancieel interessant te onderzoeken of zij
niet als medehuurder op uw adres kan
worden ingeschreven. Vraag naar de
mogelijkheden bij uw verhuurder.
Pensioen delen met
zeer rijke ex-vrouw
Na 29 jaar huwelijk ben ik in 1997
gescheiden. Volgens mijn advocaat
wordt het in die periode door mij opgebouwde pensioen gehalveerd, omdat de wet zegt dat het samen met de
toenmalige partner was opgebouwd.
Dat mijn ex kort daarna zelf een zeer
hoog inkomen kreeg en bovendien
met een directeur van een grote
Rotterdamse instelling trouwde doet
verder kennelijk niet ter zake. Over
een aantal weken ga ik daadwerkelijk
met pensioen en bemerk dat ik van
dat gehalveerde pensioentje met mijn
nieuwe vrouw en onze dochter van
tien jaar amper kan rondkomen. Is dit
nu een fout in de wet?
Inderdaad is het zo dat bij scheiding de pensioenrechten over de
huwelijkse periode moeten worden
‘verevend’ (dat betekent dat het saldo

Admipunt er voor uw V.V.E.
Zorgeloos behe

van ieders opgebouwde pensioen
evenredig verdeeld moet worden).
Wat een ander daarna gaat verdienen, erft of krijgt doet niet ter zake.
Andersom werkt het ook niet: als
u toevallig na uw scheiding enorm
extra pensioen had opgebouwd proﬁteert uw ex daarvan ook niet. Als
u met pensioen gaat, dan is uw basis
de AOW: die wordt niet aangetast
door uw pensioenverevening, want
die heeft alleen betrekking op uw bedrijfspensioen tijdens uw huwelijkse
periode. De wet pensioenverevening
is volgens ons heel rechtvaardig in
vergelijking met de situatie van vroeger, toen mannen (die meestal alleen
kostwinner waren) op hun opgebouwde pensioenrechten niet werden
afgerekend met hun ex die helemaal
niets verdiende.

Erf- en schenkingsrecht
Engelse schoondochter
uitsluiten van erfenis
Wij hebben twee kinderen. Eén
woont in Nederland, is niet gehuwd,
maar heeft wel een kind. De ander
is gehuwd met een Engelse en woont
ook in Engeland. Zij zijn bezig met
de adoptie van twee kinderen. Wij

willen van onze nalatenschap onze
schoondochter in Engeland en ook
de eventueel geadopteerde kinderen
uitsluiten. Is dat mogelijk? Voor de
situatie in Engeland maken wij ons
ernstige zorgen. Wij weten niet hoe
de adoptiekinderen zullen zijn.
Het is vrij eenvoudig. Bij het
opmaken van het testament door
de notaris geeft u uw wensen aan.
Het is overigens vrij gebruikelijk
om een anti-schoonzoon- of antischoondochterclausule te maken. Dat
laatste betekent dat een erfenis van
ouders NIET in de gemeenschappelijke huwelijksboedel valt, maar aan
het ervende kind zelf. Heeft uw kind
een samenlevingscontract dan kan
er ook sprake zijn van een gemeenschappelijke boedel. Lastiger wordt
het kleinkinderen uit te sluiten als zij
plaatsvervanger zijn van de eerder
overleden eigen ouder. In feite geldt
dat ook voor ofﬁcieel geadopteerde
kinderen van een ouder. Maar leg uw
vraag maar aan de notaris voor. Die
weet de best denkbare oplossing.
Eén broer blijft
dwars liggen
Na het overlijden van één van zeven

U wilt.... ....geen persoonlijk risico lopen?

....altijd inzage hebben in de stand van zaken?

....geen gedoe met geld ophalen bij de buren?

....wonen in een goed onderhouden complex?

broers zijn de anderen erfgenaam
geworden. Nu is de situatie ontstaan
dat ten gevolge van onderlinge
onenigheid één broer weigert zijn
handtekening te zetten voor de
verdeling. Op welke manier kunnen
de andere broers dan toch nog hun
erfdeel krijgen?
Een lastige kwestie als een van de
wettelijke erfgenamen dwars gaat
liggen. Om ﬂinke kosten te voorkomen (ook voor hem!) is het toch het
beste dat alle erfgenamen tot overeenstemming komen. Laat de notaris
proberen hierin een rol te spelen.
Vaak heelt de tijd de wonden en
als de ene broer het er niet mee
eens is, kan hij ook geheel afstand
nemen van zijn deel van de erfenis.
Blijft hij halsstarrig dan kunnen de
andere broers alleen via de rechter
een eis tot vordering instellen. De
rechter kan de onwillige erfgenaam
veroordelen aan de verdeling mee te
werken. De rechter kan dan voorts
ook zelf de verdeling vaststellen.
Maar u begrijpt wel dat dit de lastige
uitweg is waaraan behoorlijk wat
kosten (mogelijk ook in te huren
advocaten) zijn verbonden.

010 - 434 61 43
www.admipunt.com
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D. van Vianen VOF
● Is al vele jaren de specialist in
woning- en bedrijfsontruimingen.
● De woningen worden in
staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de
Woningstichting/familie/
makelaar.
● Tevens doen wij verhuizingen
van groot naar klein en evt.
in/uitpakservice.
● Onze betalingen geschieden
altijd achteraf.
● Wij werken door
het gehele land.

Alles op het
gebied van
scooters,
onderdelen
en accessoires!

Fred Motoren
Stieltjesplein 7-17
3071 JS Rotterdam
T. 010 4860380

www.fredmotoren.nl

● Wij staan bekend om onze
service en kwaliteit.
● Bij ons krijgt u altijd garantie
tot oplevering.
● Wij geven u altijd een gratis
offerte/prijsopgave.

www.huis-ontruiming.nl
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212
Voor info:

010-414 86 43 06-1812 4248
of

email: info@huis-ontruiming.nl

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema, de Jong & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan
staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn gespecialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX,
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Leerbewerking

Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden,
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij met het beste kwaliteit
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken.
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a.
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk

Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen.
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service

Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten
d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te
voorzien van een perfect zitcomfort.

Senioren verhuizingen

Het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken.
Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken en
plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het
aansluiten van alle electrische apparatuur.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

Openingstijden:
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur • za. 11.00 - 16.00 uur

www.miedemaenzn.nl

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

GRATIS

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE
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Bokspromotor was blauwe maandag trainer Feyenoord

Theo Huizenaar zocht
altijd het jonge groen op
Het is lang geleden dat Feyenoord als trainer een Engelsman in dienst had. De laatste was
Jack Hall, een man uit Sheffield, die de stadionclub in de seizoenen 1927-1928 en 19391940 naar het landskampioenschap leidde. Wie geen Woorden maar Daden, het boek van
de soms vlijmscherpe Phida Wolff erop na leest, kan niet anders concluderen dan dat de
andere vijf Britten te weinig kwaliteit hadden om Feyenoord naar een hoger plan te tillen.
Helaas moest Jack Hall in 1940, na het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, halsoverkop ons land verlaten
om niet in handen te vallen van de
Duitsers. KNVB-oefenmeester Karel
Kaufman nam in eerste instantie de
taak van de Engelsman over, maar
werd al snel vervangen door de Rotterdamse bokstrainer en promotor Theo
Huizenaar. Deze kon bogen op veel
ervaring als masseur en conditietrainer,
maar had vooral naam gemaakt door
de successen van Bep van Klaveren.
In een korte levensbeschrijving die hij
op 12 juni 1958 naar de sportredactie
van Het Rotterdamsch Parool stuurde,
meldde hij dat zijn ouders een feestgebouw aan de Oranjeboomstraat hadden
beheerd en hij een tijdje had gevoetbald in de tweede klassers Transvalia
en Steeds Hooger.
Aanzien
De in november 1995 overleden Jan
Linssen heeft zich eens laten ontvallen
dat Huizenaar weinig kaas had gegeten
van voetbal, maar volgens de nog
altijd levende Jan Bens (88) was dat in
die periode helemaal niet belangrijk.
De op 12 maart 1900 in Den Bosch
geboren Brabander genoot in de jaren
dertig als bokstrainer al zoveel aanzien
dat niemand tegensputterde als hij de
Feyenoorders op het terrein aan de
Dordtsestraatweg opdracht gaf een
ﬂink aantal rondjes te gaan lopen.
Jan Bens: “Men moet niet vergeten
dat er toen op de sportvelden nog geen
lichtinstallaties waren en er vooral ‘s

winters nauwelijks met de bal geoefend kon worden.’’
Mijn eerste contacten met Theodorus
Adrianus Jacobus Huizenaar dateren
uit 1953. Ik was toen pas als leerlingjournalist in dienst getreden bij Het
Rotterdams Parool, waar Daan Sprong
hoofd van de sportredactie was. Op 1
december 1953 kreeg ik de vererende
opdracht samen met Huizenaar en de
hele Van Klaveren-familie ‘The Dutch
Windmill’ te verwelkomen op het Centraal Station - toen nog DP-station - bij
zijn terugkeer uit Australië.
Bep was toen 46 jaar. Hij had zo’n
beetje de halve wereld rondgezworven, had in Amerika met de grootste
gangsters te maken gehad en zich
buiten de ring letterlijk en ﬁguurlijk
laten uitkleden door vrouwen van bedenkelijk allooi. Maar de Olympisch
kampioen van 1928 had nog niets van
zijn vechtlust verloren. Het eerste wat
hij tegen zijn oude leermeester zei,
was: “Wanneer kan ik boksen.”
Comeback
De hele Nederlandse bokswereld
verheugde zich op zijn comeback,
maar de technische commissie van de
bond wilde eerst controleren hoe het
met zijn conditie stond. Dat bood Huizenaar de gelegenheid weer eens zijn
boeken over bioritme te raadplegen en
de beste datum uit te zoeken voor de
met spanning tegemoet geziene rentree
van Nederlands populairste bokser.
Theo Huizenaar geloofde heilig in de
stelling dat ieder mens volgens een

vast patroon goede en slechte dagen
heeft. Aan de hand van de geboortedatum kon hij vaststellen op welke dagen
zijn pupillen over de meeste energie
beschikten. Bep van Klaveren vond
het allemaal ﬂauwekul, maar Jan de
Bruin vertrouwde me laatst nog toe,
dat hij ook op dit punt het volste vertrouwen had in de opvattingen van zijn
‘baas’. “Japanse piloten”, zo vertelde
hij mij, “waren doodsbang de lucht in
te gaan als ze een zogenaamde slechte
dag hadden.’’
Doordat ik in 1954 in militaire dienst
moest, heb ik na de comeback van Bep
van Klaveren niet al zijn partijen kunnen zien. Maar toen hij op 28 november 1955 in de uitverkochte Ahoy’ hal
met de Fransman Idrisse Dionne om
de Europese titel ging strijden, was ik
erbij. Bep was toen 48, zijn tegenstander 20 jaar jonger. Dat verschil was te
groot. Na zijn kleine puntennederlaag
verklaarde Bep dat hij nooit verloren
zou hebben als hij niet al in het begin
van de strijd twee ribben had gebroken. Huizenaar steunde die bewering,
maar vertrouwde me later toe dat Bep
een stukje komedie had opgevoerd.
“Bep moest zich ergens achter kunnen
verschuilen. Z’n trots en eer waren
ermee gemoeid.’’
Tips
Op 15 maart 1975, drie dagen nadat
Theo 75 was geworden, verscheen
er in Parool Sport een paginagroot
verhaal van mijn hand. De grijze
eminentie verkeerde toen nog in de

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

- Theo Huizenaar (r) begeleidde boksicoon Bep van Klaveren vrijwel zijn gehele loopbaan (foto archief Cees Zevenbergen) -

veronderstelling 104 jaar te worden.
Dat had een neuroloog hem op grond
van zijn ijzeren conditie en gezonde
levenswijze voorspeld. In dat interview gaf hij de lezers een heleboel
adviezen, tips waarmee we die van De
Oud-Rotterdammer wellicht nog een
plezier kunnen doen.
Hier volgen er een paar:
- drink iedere avond vlak voor het
naar bed gaan en iedere morgen
direct na het opstaan een groot
glas lauw water. Lauw water spoelt
de organen schoon
- iedere morgen een bord yoghurt
met een in schijfjes gesneden zure
appel
– als ik in het Kralingse Bos met
mijn jongens ga trainen zoek ik
altijd de plekjes op waar de meeste
zuurstof in de lucht zit. Train bij
voorkeur tussen het jonge groen.
Dat heeft meer te bieden dan oud
groen. ´s Morgens staan de planten
en de bomen zuurstof af, ´s avonds
stikstof. Als de bloemen en planten

zich ontplooien krijg je de beste
lucht naar binnen.
– Om hartkwalen te voorkomen
moet je op de juiste manier leven.
Je niet haasten en ergeren. Ik ga
twee keer per week een kaartje
leggen in de biljartzaak van Piet
van de Pol en ze zien me
regelmatig bij paardenkoersen.
Niet om te gokken, maar om te
relaxen. Geloof me; een snaar die
altijd gespannen staat, verliest z´n
elasticiteit en gaat naar de bliksem
Theo Huizenaar heeft de honderd niet
gehaald. In 1993 overleed hij op de
leeftijd van 93 jaar.

den
Dick van

Polder

Het rijke Rotterdamse sportleven kent vele bekende en onbekende
foto’s. Cees Zevenbergen plukt elke veertien dagen zo’n foto uit zijn
omvangrijke archief, waar u zich de tanden op kunt stukbijten. Twee
weken later onthult hij het raadsel en kunt u zien of u het bij het goede
eind had.

Oplossing foto 29 september 2009
Weinig lezers hebben deze sportster kunnen thuisbrengen. Toch was zij zeker niet de minste zwemster die Rotterdam ooit voortbracht. Voor Henk en Annie Peters
echter kent de foto geen geheimen. Henk laat weten: “Dit is Cor Kint, een tante van mijn vrouw. Zij heeft nog met Rie Mastenbroek gezwommen. Zij is in 1959 geemigreerd naar Australië. Daar is zij getrouwd met een bakker, die uit Friesland kwam. In 1972 is ze nog een keer terug geweest bij ons in Holland, maar ze vonden
het hier maar klein en te bekrompen. Ze zijn weer teruggegaan naar Australië. Tante Cor is daar in 2002 overleden.” We zien hier - in december 1959 – inderdaad
Cor Kint. Zij is dan nog in Rotterdam aan boord van de ‘Waterman’, het schip dat haar naar Australië zou brengen. Haar actieve sportleven had zij toen al achter de
rug. Ook aan boord een kist met zwemtrofeeën, want haar sportloopbaan was imposant geweest. Dat haar successen minder bekend zijn gebleven, heeft onder meer
te maken met het feit dat zij acteerde in de schaduw van sterren als Willy den Ouden en Rie Mastenbroek. Daarbij kwam dat zij weinig ophef maakte over haar
prestaties. Cornelia Kint werd in 1920 in Rotterdam geboren. Aanvankelijk trainde zij onder de vleugels van Ma Braun
van de Onderlinge Dames Zwemclub. Zij ontwikkelde zich al snel tot een rugslagzwemster van uitzonderlijke klasse.
Later was Ma Kerkmeester van de Zwemclub Rotterdam haar trainster. In 1938 behaalde Cor op de 100 meter rugslag
zowel het Nederlands als Europees kampioenschap en vestigde op die afstand een wereldrecord. Grote rivale daarbij
was de Amsterdamse Iet van Feggelen. 1939 was het absolute topjaar voor Cor Kint. Zij grossierde in records op de 100 en 200 meter rugslag. Het hoogtepunt
lag op 22 september 1939 nota bene in het eigen Rotterdamse Van Maanenbad. Daar zwom zij op die dag een nieuw wereldrecord (1.10.9) op de 100 meter
rugslag. Dat record hield stand tot 1959 (!). In november 1939 pakte Kint en passant in hetzelfde bad ook nog eens het wereldrecord op de 200 meter rugslag.
Haar sportloopbaan werd door de Tweede Wereldoorlog onderbroken. Anders hadden we vast wel meer van Cor Kint gehoord.
Nieuwe foto
Twee sportlieden bij een kachel. Een intrigerende foto uit 1958. Wie zijn deze twee grootheden en wat doen zij hier?
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SLIJPERIJ

politiebericht

Barometers

zonnig geprijsd Actiemodellen:

10% korting

Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u
Paul niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDenWIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

Slijpt
TONDEUSES, SCHAREN,
MESSEN, TUINGEREEDSCHAP, ZAGEN ENZ.
VOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

Kraayenstein 21
3085 DP Rotterdam
Nabij de Slinge
Tel. 010-4815624
fax 010 - 4103257
www.slijperij-huco.nl

Rikkoert Lekkerkerks
Klokkenhuys heeft
voor u een ongeëvenaarde collectie barometers samengesteld.
Leverbaar in vele
houtsoorten of geheel
in glas met roestvrij
staal.

Openhaarden &
Kachelcentrum

“De Griff ioen”

Uw speciaalzaak in woningen projectinrichting
* tapijt
* gordijnen
* vinyl
* laminaat/hout
* linoleum
* binnenzonwering
Bij tapijt boven de € 500.uw dichte trap gratis gelegd!

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90

Wij meten en hangen alles
gratis op.
Tapijten, vinyl worden
gratis gelegd.

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51

Imkerstraat 22 (hoek zevenkampse ring)
tel.: 010 - 2519525 rotterdam

info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl

NIEUWE LIEFDE?

ORDE V
AN
KEN
G
ER

landelijk bestand

ZLIVE
RW

lid BER

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

Gordijnatelier

In Prins Alexander / Rotterdam

Kom langs in ons atelier
en laat u adviseren.

Overhemd stomen

* Meer dan 3.500 verschillende gordijnstoffen;
* Gordijnen en vitrage maken - vermaken;
* Rolgordijn - Vouwengordijn - Lamel - Jaloezie
Geweven hout - Hi-light
Slechts 2 weken levertijd!

BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN

Toonkamermodellen nu extra scherp geprijsd!
Zo, dat is even geld verdienen.

EIKEN
KERSEN
KOLONIAAL

KLEINMEUBELEN

Complete eethoeken , tafel + 4 stoelen al vanaf E. 698,-

Opruiming: Div. stoelen en fauteuils, Bankstellen en Dressoirs!!!

VERBREE MEUBELEN

Normaal € 699,-

TULIN NAAI CENTER

Tel: 010-2239917 Web: www.tulin.info
Jacob van Campenplein 14
(tegenover v.d. Putten fietsenzaak) Rotterdam

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

Nu van € 84,- voor
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!
Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf
€ 24,95 p/m inclusief confectie!

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING
Industrieweg 19 - Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl
Showroom open:
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00

donderdag 10.00-17.00
vrijdag
10.00-21.00
zaterdag 10.00-17.00

€ 88,50 p.m.

Woninginrichting
Verschoor het
juiste adres voor:
Tapijt - Bedden
Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren
Zonwering
Behang

Frans de Woningontruimer

Siemens 1400 toeren
wasmachine
• A-klasse
• Grote vulopening
• Div. wasprogramma’s
waaronder fijne was en wolwas

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

OP = OP!!!

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

€ 2,95

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

3500m2

Twijnstraweg 6a (industrieterrein) Lekkerkerk tel. 0180-661706
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 17.00 uur
Vrijdagkoopavond 18.30 – 20.30 uur
www.VERBREE-MEUBELEN.nl zaterdag
9.30 – 16.30 uur

Wij bieden:
kledingreparatie
stomerijfaciliteiten voor uw
kleding, dekbedden e.d.

ACTIE:

Wij hebben een ruim assortiment gordijnen.

75 meubelfabrikanten onder een dak!

GECERTIFICEERD TAXATEUR
GOUD- EN ZILVERWERKEN

Vrijdag koopavond.
Gratis parkeren in het centrum.

www.40PlusRelatie.nl

3 Hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!

ERTIFICEE
EC

AXATEURS GO
ET
U
RD

Singles van 40-85 jaar

EN
D-

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel
volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.
Wat doen wij zoal:
1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

U betaalt

399,-

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

7. Verhuizingen transport e.d.
8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen
c.q. te verrekenen met de ontruiming

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen
Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

Beeld, geluid en witgoed
GRATIS Thuisbezorgd, gemonteerd en geïnstalleerd

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam •

Tel.: 0651338998

KvK Rotterdam nr: 24313480 • www.dewoningontruimer.nl
Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland
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Door de lens van Hartog
In deze en de volgende aflevering van deze rubriek een foto uit het boek ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970‘. Als Hendrik Hartog werd de later bekend geworden
fotograaf in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Deze heeft met hulp van Arnold Tak en Rein Wolters alle
negatieven uitgezocht en grotendeels gescand. Daarbij zijn prachtige foto’s te voorschijn gekomen. Henk Hartog was een bescheiden persoon van wie veel foto’s onbekend zijn
gebleven. Tijdens het uitzoeken concludeerde het trio dat zijn opnamen zich met de beste van zijn tijdgenoten kunnen meten. Van deze bijzondere en treffende foto’s tussen 1960 en
1970 hebben zij een boek samengesteld. De bedoeling is in de nabije toekomst twee soortgelijke delen van de andere tijdvakken te maken. Een deel van het werk van Hartog is te
zien en te bestellen op de site www.fotovanrotterdam.nl

Het is mogelijk vanaf nu in te schrijven voor dit bijzondere werk met op
zaterdag 19 december als hoogtepunt
de opening van een expositie van werk
van Hartog in de benedenzaal van
museum De Dubbelde Palmboom in
Delfshaven. Oud-burgemeester Bram
Peper van Rotterdam had een vriendschappelijke band met de getalenteerde
fotograaf en daarom opent hij de
tentoonstelling. Voorts overhandigt
Peper een luxe ingebonden herinneringsexemplaar aan Truusje HartogTermijn, de weduwe van Henk Hartog.
‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970‘ verschijnt omstreeks
21 november met als vaste verkoopprijs €24,90. Het boek van 21,5 bij
27,5 cm bevat 184 pagina’s met 176
bijzondere foto’s. Lezers van De OudRotterdammer kunnen voorintekenen
en kiezen: óf het boek zonder verzendkosten toegestuurd krijgen óf het
tegen een introductiekorting van drie
euro voor €21,95 komen afhalen op

een adres in Delfshaven, RotterdamCentrum of bij de uitgever in Capelle
aan den IJssel. Wie zich aansluit als
‘Vriend van De Oud-Rotterdammer’
krijgt nog eens twee euro extra korting.
Bestellen kan natuurlijk ook via de
eigen boekhandel. Na de sluitingsdatum geldt de korting niet meer. Iedere
inschrijver dingt mee naar een fraaie
vergroting naar keuze van een foto van
Henk Hartog. De drie prijswinnaars
krijgen vermelding in De Oud-Rotterdammer en vanzelfsprekend thuis bericht. Inschrijven kan tot 21 november
bij uitgeverij Voet, Dorpsstraat 158,
2903LB, Capelle aan den IJssel, 0102847362 of www.uitgeverijvoet.nl
Uitgeverij Voet is zaterdag 28 november met een stand aanwezig op de
31ste Rotterdamse Dag in de Sint Laurenskerk, waar -als alles volgens plan
verloopt- het boek te koop zal zijn.
Lezersvraag
De samenstellers doen nogmaals een
beroep op het geheugen van lezers van

INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE UITGAVE
‘ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD 1960-1970

door Henk Hartog’ (verschijningsdatum eind november 2009)
Naam en voorletters:
De Oud-Rotterdammer bij het
achterhalen van meer gegevens van
bijgaande foto. Deze is van een
ludieke optocht in mei 1965 waarmee
studenten van kweekschool De Voorpost aan de Elzendaal in Vreewijk zich
sterk maakten voor het noodlijdende
Ceylon. In een optocht boden zij aan
klussen te doen om daarmee geld te
verdienen voor het goede doel. Waar
lopen de studenten, wie herkent wie en
wat heeft de actie opgebracht? Stuur
uw reactie zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail aan Hartogboek
p/a Uiterdijk 106, 3195 GK PernisRotterdam of reinw@telfort.nl

Straat:
Postcode en plaats:
Tel:

(Indien aanwezig)

Email:

(Indien aanwezig)

AANTAL EXEMPLAREN:
o komt het boek op een afgesproken adres ophalen en betaalt
speciale intekenprijs van € 21,95 (i.p.v. 24,95)
o wil het boek zonder verzendkosten opgestuurd krijgen en betaalt
de vaste verkoopprijs van €24,95
De inschrijvers doen tevens mee aan een verloting van drie vergrotingen van
foto’s van Henk Hartog
Svp dit formulier in envelop opsturen naar
Uitgeverij Voet, Dorpsstraat 158, 2903 LB Capelle aan den IJssel
of mailen naar www.uitgeverijvoet@online.nl of fax naar: 010 2847363

2e BH voor
de helft van
de prijs!
borstprothesen | prothesekleding | badmode
nachtmode | lingerie | aanpassingen in eigen atelier
Actie is gedurende de maand oktober geldig.

Admiraliteitskade 81 | 3063 EG Rotterdam
tel. 010 - 214 35 00 | fax 010 - 214 35 00
www.louisana.nl | email info@louisana.nl
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het einde van
onmogelijke uitvaartwensen.
Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.
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Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973
50% van de AOW-ers en andere uitkeringsgerechtigden of mensen met een
laag inkomen doen geen belastingaangifte, ondanks dat men geld terug kan
krijgen. Het is mogelijk teruggaaf te verzoeken over de laatste 5 jaar.
Wij rekenen gratis voor u uit hoeveel u terug kunt verwachten. (Niet van 15 feb
t/m 15 april). Daarna bepaalt u zelf of u aangifte wilt doen.
De kosten hiervoor zijn:
1 jaar € 50
2 jaar € 80

kijk op monuta.nl of bel met
Monuta Memoriam, Langenhorst 100, Rotterdam, telefoonnummer 0800 - 023 10 10 of
Monuta Van den Toorn, Jacques Dutilhweg 333, Rotterdam, telefoonnummer (010) 202 14 33.

Openingstijden 2009
zonder afspraak:

3 jaar € 100

4 jaar € 115

5 jaar € 125

Belastingadviesburo Aad de Vries

Dinsdag t/m donderdag van
11.00 - 18.30 uur

Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam
(010) 415 53 00

Voor minder validen is huisbezoek mogelijk.
advert_oudrdam02.indd 1

21-01-2009 19:45:34

Mét
gratis leuke
attentie

Kom voor een hoortest naar onze stand op de 55 Plus Expo in Ahoy
Merkt u ook wel eens dat u de televisie net een tikje harder zet? Dat u wat
vaker om herhaling moet vragen in een gesprek en soms ja zegt, terwijl het
nee had moeten zijn? Wij nodigen u uit om een gratis vrijblijvende hoortest

te doen. Zo weet u snel hoe het met uw gehoor is gesteld en als dat nodig is
kunnen wij u adviseren over een voordelige en vooral goede oplossing om uw
gehoor te verbeteren.

De 55 plus Expo in Ahoy vindt plaats van 21 t/m 25 oktober 2009.
U vindt onze stand in hal 4, standnummer 10

TMG

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

centrum

Wilhelm Tellplaats 24-32
Wijk oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010-438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist!!

-Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm
- ook uitschuifbaar
- Salontafels

-

Relax/Opsta Fauteuils
Dressoirs
Kleinmeubelen
in blank en donker eiken

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en
vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!

-Senioren ledikanten
- evt. Elektrische verstelbaar
- Matrassen
- Vitrage en Overgordijnen

Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur
Koopavond: op afspraak
Zaterdag: 10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar

-Div. zonwering
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

-Div. Stroken
-Div. M-bogen
-Div. sluiervitrage
-Alles inclusief gemaakt

Gratis vervoer!! Geen vervoer? Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis. Bel gerust voor
een afspraak: 010-4381222
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Beeldmateriaal gezocht van
Tour de France in Rotterdam
De Tour de France komt weer naar Rotterdam. Niet voor het
eerst, maar wel het meest intensief. Na de passages van
het peloton in 1954 en 1978, na de finish van de eerste en
de start van de tweede etappe in 1973, krijgt Rotterdam volgend jaar juli de Grand Départ van het grootste meerdaagse
wielerevenement ter wereld.
De 91ste Tour strijkt in Rotterdam neer
van 1 tot en met 4 juli, met Ahoy als
centraal punt. Op 1 juli is de voorstelling van de ploegen aan de Maas, 3
juli is er een proloog van 9,4 kilometer
met start op de Strevelsweg en finish
voor Ahoy en 4 juli verzamelen
renners en volgers zich eerst op de
Parkkade, waarna na een ronde door
de stad het startsein wordt gegeven
op de Erasmusbrug voor de eerste
‘rit in lijn.’ Via de Zuid-Hollandse en
Zeeuwse eilanden gaat het vervolgens
over de stormvloedkering naar België,
om hoogstwaarschijnlijk in Brussel te
finishen.
De intensieve lobby van toenmalig
burgmeester Ivo Opstelten en zijn
team, de veelvuldige bezoeken aan
Tourstarts elders en aan andere grote
eendagskoersen, heeft zijn vruchten
afgeworpen. Eind oktober 2008 stelde
Tourdirecteur Christian Prudhomme
bij een bezoek aan Rotterdam de
burgemeester de vraag: ‘Wilt u de Tour
nog altijd?’Ja? Dan heeft u hem.’ In
het nieuwe Luxor Theater legde Prudhomme medio november aan honderden aanwezigen uit waarom Rotterdam
uiteindelijk de voorkeur had gekregen
boven medekandidaat Utrecht.
Budget
Het kost tegenwoordig een paar
centen, de Tour in je stad. Het eerste
buitenlandse vertrek van de Tour, in
1954 in Amsterdam, draaide op een
begroting van totaal 110.000 gulden.
De begroting van de Grand Départ
2010 komt in totaal op 15 miljoen
euro. Niet allemaal op te brengen
door de gemeente – men is druk bezig
sponsors en andere externe financiers
te interesseren. Maar ervaring met
het organiseren van dergelijke grote
(sport)evenementen heeft geleerd, dat
je drie keer de investering kunt terugverdienen. Mits je het goed aanpakt.
In die 15 miljoen euro zit ook een fors
bedrag om de inwoners van Rotterdam een jaar lang in de Toursfeer te
brengen, meer fiets-minded te maken
en bewuster te leren omgaan met
energie. Niet voor niets is gekozen
voor het thema New Energy, iets dat
ook de Tourdirectie bijzonder aansprak
en een doorslaggevende rol heeft
gespeeld in de uiteindelijke keuze voor
de Maasstad.
Een jaar lang in de ban van de Tour:
dat gebeurt met allerlei nevenactivitei-

ten, waarvoor een speciaal programma
is samengesteld en waar jong en oud
niet omheen zal kunnen. Uiteindelijk
zal elke Rotterdammer wel op een of
andere manier met de Grand Départ
worden geconfronteerd. De Tour moet
als een onvergetelijke sportgebeurtenis
in de toch al rijke sportgeschiedenis
van Rotterdam worden geboekstaafd.
Herinneringen?
Hoe is het met de herinnering van de
lezers van De Oud-Rotterdammer aan
de eerdere bezoeken van de Tour de
France aan Rotterdam? Wat weten we
nog van de Tour van 1954, 1973 en
1978?
Wie was erbij in 1954, toen de Tour
via Overschie Rotterdam kwam binnen rijden? Wie heeft er nog foto’s,
krantenknipsels, filmpjes van die dag?
Filmpjes zoals die onlangs opdoken bij
de familie Van Stolk, de nazaten van
de markante houtfabriek? Een filmpje
van een premiesprint voor het huis van
de Van Stolks aan de Abraham van
Stolkweg?
Wie stond er op de tribunes bij de ravitaillering aan de Rochussenstraat, waar
een kopgroep van een kleine twintig
man passeerde, met Wim van Est, Gerrit Voorting en de latere etappewinnaar

- De premiesprint van de Tour de France 1954 aan de Abraham van Stolkweg te Rotterdam. Wie weet nog wie die sprint won?
(foto’s: Fam. Van Stolk / Trigger)-

Wie is in 1973 bij Ahoy geweest, waar
aan de achterzijde de finishlijn was
getrokken, vlak voor de toenmalige
ijsbaan? Wie zag daar Joop Zoetemelk
in de gele trui sneuvelen, het daags
tevoor door hem in Scheveningen
gewonnen leiderstricot, dat hij in
Rotterdam weer moest afstaan aan de
Belgische ritwinnaar Wily Teirlinck?
Wie zag de karavaan nauwelijks een
uur na de finish alweer vertrekken voor
het tweede gedeelte van rit 1, naar het

wel de proloog had gewonnen, maar
die de gele trui was onthouden omdat
het zogenaamd te hard had geregend?
Raas, die een paar uur na Rotterdam
in Sint Willebrord revanche nam op
alles en iedereen? Wie heeft er op de
Pleinweg gestaan om het peloton die
dag uitgeleide te doen?
Dubbelboek
Een van de side events van de Grand
Départ 2010 is de presentatie van een

- Het peloton onderweg in de Tour de France 1954 -

Woutje Wagtmans? Wie mocht van
zijn baas even de fabriek verlaten, het
kantoor uit; wie had vrijaf van school?
Wie zag het peloton de Maastunnel
induiken en op Zuid weer boven water
komen?

Belgische Sint Niklaas?
Wie heeft er in 1978 de sprint van het
Rotterdamsch Nieuwsblad gezien op
de Coolsingel? Wie weet nog wie die
won? Wie kon toen al de wraakgevoelens zien flitsen in de ogen van
Jan Raas, die daags tevoren in Leiden

historisch dubbelboek over de Tour de
France. Een dubbelboek over de Tour
in Holland, boeken die de geschiedenis
van de Tour en Nederland voor altijd
vastleggen. Boordevol teksten, foto’s
en interessant statistisch materiaal.
De Tour in Nederland wordt geschre-

ven door de Rotterdamse journalist
Peter Ouwerkerk, in samenwerking
met wielerexperts als Joop Holthausen en Jacob Bergsma. Een trio dat al
eerder garant stond voor gelauwerde
boeken bij uitgeverij De Buitenspelers.
Boeken met foto’s van Cor Vos, en
ander historisch materiaal.
Zij willen graag een beroep doen op
de lezers van De Oud-Rotterdammer.
U kunt met uw herinneringen aan
de vorige Tourpassages in Rotterdam meewerken de boeken tot een
onvergelijkbaar succes te maken. Zoals
het filmpje van de Van Stolks ligt er
wellicht ook bij u thuis nog uiterst
waardevol materiaal over de Tour de
France.
Klim op zolder, duik in de kelder, zoek
in oude plakboeken, fotoalbums en
schoenendozen naar herinneringen aan
de Tour en Rotterdam in 1954, 1973
en 1978. Duik in uw geheugen voor
anekdotes of mooie verhalen. Zodat
de ‘Tour in Nederland’ een zo volledig
mogelijk beeld zal kunnen bieden van
de eerste drie Tourpassages in Rotterdam.
Voor uw reacties kunt u terecht bij
Peter Ouwerkerk, Waterlelie 12, 2995
TH Heerjansdam. Telefoon: 078 – 677
5151, of mobiel 06 1855 5358, dan
wel per mail: peter.ouwerkerk@gmail.
com.
Voor de meest originele en waardevolle inzendingen stelt De Buitenspelers drie exemplaren van ‘De Tour in
Nederland’ beschikbaar.
Peter Ouwerkerk
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WIE MAAKT DE MOOISTE TUINEN OOK AL WEER??
TUINCORRECT BV
VAN KLEINE RENOVATIE
TOT
***AANLEG***
COMPLETE AANLEG
***ONDERHOUD***
***ONTWERP***
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TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”

***SCHUTTINGEN***

IJsselmonde

***ONDERHOUD***

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN

***BLOKHUTTEN***

(voor loszittende onderprothesen)
GRATIS
PRIJSOPGAVE

WIJ GEVEN
55+ KORTING

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
010 - 4373770 OF 0181 - 326774
WWW.TUINCORRECT.NL

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN
In ons vak moet je niet alleen verstand hebben van kunstgebitten,
je moet ook precies kunnen aanvoelen wat mensen willen.
Dat begint met goed luisteren. Pas als we al uw wensen en
omstandigheden kennen, kunnen we u een goed advies geven.
Dat doen we door een individueel behandelplan op te stellen,
dat het meest ideaal is voor u. Wij heten u graag welkom in onze praktijk
voor een wederzijdse kennismaking en een GRATIS advies.
REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

TUIN CORRECT
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Tel. 010-483 03 72

l

BEL NU EN PROFITEER VAN ONZE VOORJAARSKORTING !!!

U i t v a a r t v e r z o r g i n g

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden: 010-24.29.812

Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Tel.: 010-24.29.810

Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Tel.: 010-24.29.814

Website

Webwinkel

http://www.uwzrotterdam.nl

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl

on:
Te Wo met
n
Kope ting en
r
o
k
25% gkoopu
r
te
tie
garan

Nooit
N
it tte oud om een huis te kopen
briandplaats en
albert schweitzerplaats (ommoord)

http://www.memorandum.nu

55-plusappartementen
in groene 0mgeving

Persoonlijke uitvaartzorg

Vierkamerwoningen op de
eerste t/m achtste verdieping

In de onlangs gerenoveerde knikﬂats
in de groene ruit van Ommoord zijn
nu verschillende rolstoeltoegankelijke
appartementen Te Woon. De ruime
appartementen hebben een eigentijdse
uitstraling en voldoen helemaal aan
de eisen van nu. De appartementen
zijn ruim van opzet en varieren qua
oppervlakte van 84 m2 tot 120 m2.

De ﬂat heeft een complexbeheerder en
er is een conciërge aanwezig die allerlei
servicediensten aanbiedt.
Koopprijzen
Koopgarant vanaf € 107.250 k.k.
(inclusief 25 % korting)
Koopcomfort vanaf € 143.000,- k.k.
VvE-bijdrage € 123,11 per maand.

Kijk ook op www.huiskopenmetkorting.nl
VG+ makelaardij
Postbus 22070
3003 DB Rotterdam

t: 0900 - 0250
e: makelaardij@vgplus.nl
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Grijs, fit en wijs.
Welkom in het RRR

Wat moet u doen?

Om welke problemen gaat het?

Wanneer u nog in een ziekenhuis ligt bijvoorbeeld na een beroerte of in
verband met een medische ingreep, kan het verstandig zijn dat u tijdelijk in het RRR wordt opgenomen. Veelal kunt u echter volstaan met het
volgen van een dagprogramma. Enkele keren per week wordt u dan voor
een paar uur met een taxibus van huis gehaald en naar het RRR gebracht
waar u “aan de slag gaat”. Het programma dat u in kleine groepen van 4 to
5 personen wordt aangeboden bestaat niet alleen uit het doen van oefeningen, maar er wordt ook met elkaar gesproken en er worden instructies
gegeven. U krijgt college waardoor u beter begrijpt wat er aan de hand is
en hoe u tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunt blijven.

Wanneer u wat ouder wordt en u
merkt dat u beperkt wordt door
uw lichaam is het nog maar de
vraag of dat onvermijdelijk is.
Beter eten en meer bewegen zijn
dan heel belangrijk. Maar u heeft
ook een steuntje in de rug nodig
en deskundige begeleiding en
advisering. De oorzaak van de
beperking kan heel verschillend
zijn: u kunt zijn gevallen of u heeft een ander ongeluk meegemaakt, soms
een droeve gebeurtenis met grote gevolgen maar ook kan het zijn dat u
bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte langzaam maar zeker in
slechte conditie bent komen te verkeren.

De problemen die u ervaart kunnen heel verschillend zijn: uw voeten,
benen of handen laten u in de steek. U raakt snel geëmotioneerd of u kunt
niet meer zo goed praten of wordt vergeetachtig. U slaapt niet meer zo
goed.

Voor wie is dit bedoeld?

Er is geen leeftijdsbeperking maar tot nu toe zijn de jongste deelnemers
begin 60 en de oudsten begin 90. Zij zijn woonachtig in Rotterdam of in
de directe omgeving.

van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam

Uw huisarts of uw specialist kan u doorverwijzen. Daarna maakt u een
afspraak en laat u zich in het RRR onderzoeken door een revalidatiearts die
wordt bijgestaan door een team van therapeuten. Samen met u wordt bepaald wat u nodig heeft om weer datgene te doen wat voor u van belang
is.

Wat kost het?

U hoeft voor de revalidatie inclusief het vervoer per taxi niets te betalen,
zelfs geen eigen bijdrage.

Bereikbaarheid.

Het RRR is het voormalige Rheumaverpleeghuis en is gevestigd aan de Van
Beethovenlaan 60 in Hillegersberg. Voor meer informatie kunt u de WEBsite raadplegen: www.rrr.nl of u kunt ons bellen: 010-2781230.

Tel 010 278 12 78
Fax 010 278 12 00

secretariaat@rrr.nl
www.rrr.nl
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Het wordt echt een knalfeest!
“Het is weer eens heel wat anders”, reageren lezers op het komende verjaardagsfeest van De Oud-Rotterdammer. De een op een
wat enthousiaster toon dan de ander, maar dat is logisch. De ene
lezer kijkt namelijk reikhalzend uit naar die leuke oude beatbandjes
waarop hij of zij vroeger stond te dansen, de andere lezer had misschien toch wel liever weer een mooie tour door de stad gemaakt
met tram of boot. Maar we kunnen het natuurlijk niet alle fans van
De Oud-Rotterdammer tegelijk naar de zin maken. Daarvoor zijn er
teveel en u kent het gezegde; zoveel geesten, zoveel meningen. Wij
zijn er dus van overtuigd dat we weer heel veel lezers van De OudRotterdammer een plezier doen met een knalfeest op de 55+Expo.

En een knalfeest, dat wordt het. Daar
kunt u zeker van zijn. De OudRotterdammer heeft alles in het werk
gesteld om deze 55+Expo tot een zeer
succesvolle vijftig plus beurs te maken. Op ons eigen paviljoen worden
we omringd door trouwe adverteerders uit de krant, die hun uiterste best
doen u te vermaken met mooie, interessante, leuke en informatieve stands
waarin u heerlijk kunt rondneuzen en
u kunt oriënteren op producten die
voor u interessant zouden kunnen zijn
of worden.
Er is van alles te zien en te beleven
op het gebied van sfeervol wonen en
leven, reizen, gezondheid en beweging en hobby en creativiteit. Op de
diverse terrassen in de tentoonstellingshallen kunt u bij een kopje kofﬁe
nog eens op uw gemak alle informatie doorkijken die voor u klaar ligt op
de uitgebreide infomarkt.
Entertainment
Tijdens de 55+Expo kunt u ook heerlijk genieten van voortreffelijk entertainment. Op twee podia is vrijwel de
hele dag wel iets te beleven.

Voor het podium bij het paviljoen
van De Oud-Rotterdammer hebben
we een zeer gevarieerd programma
samengesteld, met voor ieder wat
wils. Om de dag goed te beginnen presenteert Careyn dagelijks
omstreeks half elf een bewegingsshow om u lekker op gang te krijgen
voor een dagje beurs. Verder kunt u
genieten van een prachtige uilenshow
van Het Wapen van Ameide en zijn er
demonstraties ambachtelijk glasblazen. Naarmate de dag vordert neemt
het volume toe, als de artiesten de
bühne in beslag nemen. Tot drie uur
is er een grote variëteit aan muzikanten met onder meer de Tjet Setters,
Dennis, de Senioren Big Band Rotterdam en Pierre. Daarna is het de
beurt aan Beat aan de Maas, waar,
verdeeld over de beursdagen, tien
oude beatgroepen opdraven. U kunt
optredens verwachten van The Next,
Outcast, The Dangers, The Rocking
Four, Flashback, Hudson, Outcast
’66 (Kontiki), The Lonely Boys en
Symphony, terwijl ook de zanggroep
WE acte de presence geeft.
Sommige groepen zijn nog altijd

t o e n

10.30 / 11.00 UUR

MAAK JE SPIEREN LOS
Met een half uur bewegen
verzorgd door Careyn
11.00 / 12.00 UUR

DONDERDAG
10.30 / 11.00 UUR

MAAK JE SPIEREN LOS

actief op de bühne, maar veel muzikanten hebben jaren geen instrument
aangeraakt en zijn nu driftig aan het
repeteren. Soms zijn zelfs apparatuur
en instrumenten niet meer beschikbaar, maar daar biedt Total Music
uitkomst. Deze befaamde Schiedamse
muziekwinkel stelt belangeloos alle

apparatuur beschikbaar die nodig is
om dit optreden mogelijk te maken.
Het wordt smullen voor de liefhebbers natuurlijk en we verwachten dan
ook veel oude fans, die de diverse
groepen vroeger op de voet volgden
en het vast en zeker leuk vinden ze
nog eenmaal in actie te zien.

VRIJDAG
10.30 / 11.00 UUR

MAAK JE SPIEREN LOS

ZATERDAG
10.30 / 11.00 UUR

MAAK JE SPIEREN LOS

ZONDAG
10.30 / 11.00 UUR

MAAK JE SPIEREN LOS

Met een half uur bewegen
verzorgd door Careyn

11.00 / 12.00 UUR

11.00 / 12.00 UUR

11.00 / 12.00 UUR

11.00 / 12.00 UUR

verzorgd door In ‘t wapen v. Ameide

verzorgd door In ‘t wapen v. Ameide

verzorgd door In ‘t wapen v. Ameide

12.00 / 13.00 UUR

12.00 / 13.00 UUR

12.00 / 13.00 UUR

12.00 / 13.00 UUR

12.00 / 13.00 UUR

13.00 / 14.00 UUR

14.00 / 15.00 UUR
Rotterdamse rock met

14.00 / 15.00 UUR

TJET SETTERS

15.00 / 16.00 UUR

SENIOREN BIG BAND R’DAM

15.00 / 16.00 UUR

PRIJSUITREIKING
WAAR WAS DAT NOU

PRIJSUITREIKING
WAAR WAS DAT NOU

Optreden van
PIERRE
16.00 / 17.00 UUR

Beat aan de Maas
EDDYSONS
(THANS HUDSON)

UILENSHOW
GLASBLAZEN

Met een half uur bewegen
verzorgd door Careyn

verzorgd door In ‘t wapen v. Ameide

Optreden van
DENNIS

UILENSHOW
GLASBLAZEN

Met een half uur bewegen
verzorgd door Careyn

(onder voorbehoud)

Met een half uur bewegen
verzorgd door Careyn

Optreden van
PIERRE

Beat aan de Maas
THE NEXT
ZANGGROEP WE

GLASBLAZEN

Beat aan de Maas
LONELY BOYS

13.00 / 14.00 UUR

13.00 / 14.00 UUR

13.00 / 14.00 UUR

verzorgd door Careyn

verzorgd door Careyn

verzorgd door Careyn

14.00 / 15.00 UUR
Rotterdamse rock met

14.00 / 15.00 UUR

14.00 / 15.00 UUR

TAI-CHI DEMONSTRATIE
LACHSESSIE

TAI-CHI DEMONSTRATIE
LACHSESSIE

MOORD OP BREKELSVELD

TJET SETTERS

Talkshow o.l.v.

Optreden van
PIERRE

15.00 / 16.00 UUR

15.00 /16.00 UUR

15.00 / 16.00 UUR

HANS SIBARANI

PRIJSUITREIKING
WAAR WAS DAT NOU

PRIJSUITREIKING
WAAR WAS DAT NOU

Optreden van
DENNIS

Beat aan de Maas
THE ROCKING FOUR

Beat aan de Maas
OUTCAST ‘66
(THANS KONTIKI)

Beat aan de Maas
FLASHBACK

16.00 / 17.00 UUR

16.00 / 17.00 UUR

16.00 / 17.00 UUR

16.00 / 17.00 UUR

Beat aan de Maas
THE DANGERS

Beat aan de Maas
SYMPHONY

Het programma met speeltijden vindt
u linksonder.
Waar was dat nou
De misschien wel populairste
rubriek in De Oud-Rotterdammer is
Waar was dat nou? van Aad van der
Struijs. Elke veertien dagen pijnigen
tienduizenden lezers hun hersenen
om te herkennen waar de raadfoto
genomen is en sturen honderden
lezers hun oplossing in. Dan is het
vier weken wachten vooraleer bekend
wordt of je het goed geraden had. Op
de 55+Expo gaat dat een stuk sneller,
maar u moet er wel veel meer raden.
In elke stand op het paviljoen van De
Oud-Rotterdammer hangt telkens één
raadfoto. U moet raden waar die foto
genomen is en het antwoord invullen
op het deelnameformulier. Na inlevering van dit formulier verdwijnt dit in
de stembus in de stand van Humani-

tas en al omstreeks 15.00 uur wordt dagelijks
bekend gemaakt wie een van de prachtige
prijzen heeft gewonnen.
Het wordt ongetwijfeld een erg leuke wedstrijd, waarin u uw kennis van de ‘oude’ stad
nog eens goed kunt testen.
Beurskrant
U vindt een deelnameformulier voor de
Waar was dat nou-wedstrijd in de speciale
beurskrant, die dinsdag 20 oktober wordt
verspreid en ook ruim voorradig zal zijn op
de 55+Expo. Deze speciale krant is in vrijwel
alle opzichten anders dan een gebruikelijke De
Oud-Rotterdammer. Deze uitgave bevat geen
nostalgische verhalen, maar alleen informatie
over de beurs en de standhouders en wordt
alleen verspreid via de bekende afhaaladressen. Dus als u vooraf in het bezit wilt zijn
van een deelnameformulier, kunt u dat vanaf
dinsdag bij een afhaaladres bij u in de buurt
bemachtigen.

TAI-CHI DEMONSTRATIE
LACHSESSIE

PRIJSUITREIKING
WAAR WAS DAT NOU

Beat aan de Maas
OUTCAST

Vriendenpas

Vriendenpas

Vriend

U mag zich eigenlijk best gelukkig prijzen! De
Oud-Rotterdammer is namelijk de enige krant die
mensen elke 14 dagen opnieuw terugbrengt naar
hun onvergetelijke jonge jaren.
De Oud-Rotterdammer doet dat op unieke
wijze; samen met de lezers zelf en met bekende
Rotterdamse (oud) journalisten die, net als
de lezers, bijzondere herinneringen koesteren
aan een stad die juist in die periode helemaal
opnieuw moest beginnen.

UILENSHOW
GLASBLAZEN

13.00 / 14.00 UUR

Sluit aan en
word ook

D.O.R. Otterdammer

mer
D.O.R. Otterdam

ELPAS
KORTING - VOORDE

KORTING - VOORDEELPAS

0001

0001

Geniet u ook zo van die verhalen over De Reus van Rotterdam, De Overval op het Afrikaanderplein, de bandjes uit de jaren
vijftig en zestig, over de buurt waar u opgroeide, de dansclub waar u voor het eerst echt verliefd werd, de zondagse fietstochten naar het strand, uw sporthelden en uw eigen sportclub, of de mooiste vakanties voor het minste geld? Als dat zo is,
leest u, net als 300.000 andere Rotterdamse en oud-Rotterdamse vijftigplussers, ook de oproepjes om te zien of er iemand is
die u kent of wellicht zoekt?

UILENSHOW
GLASBLAZEN

verzorgd door In ‘t wapen v. Ameide

n u
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Beat aan de Maas
FLASHBACK

Alléén tegen inlevering van deze waardebon bij de
kassa ontvangt U:

25% korting

op de toegangsprijs
(u betaalt geen 8, maar slechts 6 euro!)

De Oud

Ahoy Rotterdam, van woensdag 21 t/m zondag 25 oktober
Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Rotterdamser kan het niet
Het initiatief dat leidde tot de uitgave van de krant
is al even Rotterdams als de titel en de inhoud
daarvan. Begonnen op een slaapkamer en met
geloof in eigen kunnen “vulde” de Rotterdamse
journalist Fred Wallast de eerste krant in 2005, liet
er 70.000 drukken en verspreidde ze zelf met hulp
van vrienden en kennissen.

is dat u, wanneer u het daarmee eens bent, daar
vanaf vandaag zelf voor kunt zorgen door voor 10
euro per jaar Vriend van De Oud-Rotterdammer te
worden.

Vriendenpas

N
E
IM

C
E
P
S D.O.R. Otterdammer

Vriendenacties
Als Vriend van De Oud-Rotterdammer ontvangt
u van ons een Vriendenpas*, waarmee u kunt
aantonen deze krant te steunen. Bent u in
het bezit van zo’n pas dan kunt u rekenen
op een voorkeursbehandeling wanneer De
Oud-Rotterdammer een leuke activiteit
organiseert voor zijn lezers en krijgt u bij uw
aanmelding uiteraard voorrang!

Hou de leukste krant
van Nederland leesbaar!
Wilt u ook graag een dikke(re), leesbare
01
00
S
PA
gratis De Oud-Rotterdammer, met meer
KORTING - VOORDEEL
ruimte voor die heerlijke nostalgische verhalen,
meld u dan nu aan als Vriend van De OudEen feest van herkenning,
Rotterdammer door onderstaand aanmeldingsforelke 14 dagen opnieuw
mulier in te vullen en op te sturen naar de krant.
Met die 10 Euro zorgt u er zelf voor dat De OudDoor toestemming te geven via een automatische
Rotterdammer een echte leeskrant blijft, waarin de
incasso uw bijdrage als Vriend van De Oud-Rotadvertenties niet de overhand krijgen. U stelt ons
terdammer te voldoen, hoeft u er zelfs verder geen
daarmee in staat elke veertien dagen voldoende
enkele moeite voor te doen.
pagina’s in de krant beschikbaar te houden voor
Knip onderstaande bon uit en stuur deze naar:
al die heerlijke verhalen en oproepjes en zorgt
De Oud-Rotterdammer
dat we minder lezersbijdragen terzijde hoeven te
Postbus 113
leggen wegens gebrek aan ruimte.
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel
De Oud-Rotterdammer

Vier jaar en meer dan 100 uitgaven later is De
Oud-Rotterdammer uitgegroeid tot een begrip en
bindende factor voor Rotterdamse en oud-Rotterdamse vijftigplussers in hun liefde voor hun stad.
De oplage is in die tijd opgelopen tot 120.000
exemplaren die gratis worden verspreid
eld als Vriend van
via meer dan 400 uitgiftepunten in
Als u zich heeft aangem
ra korting,
t nog eens twee euro ext
Voe
j
eri
Rotterdam zelf, maar ook in alle dorpen krijgt u bij Uitgev o die iedere lezer van De Oud-Rotterdammer
bovenop de drie eur
van Henk
en steden rondom de stad waarnaar
rijving voor het fotoboek
krijgt tijdens de voorinsch
’.
970
0-1
honderdduizenden Rotterdammers in de Hartog ‘ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD 196
loop der jaren zijn verhuisd.
Leeskrant moet leeskrant blijven!
Hoewel de krant moet bestaan van de inkomsten
uit advertenties, is het nooit de bedoeling geweest
er een advertentieblad van te maken. Die eer laat
De Oud-Rotterdammer graag aan anderen over.
De Oud-Rotterdammer moet vooral een leeskrant
zijn en blijven. Tot nu toe is de uitgever er, zonder
steun van welke instantie dan ook, prima in
geslaagd de formule vast te houden, waarbij de
advertentieomvang nooit meer dan 50% van de
inhoud mag beslaan. Dat moet ook wel, omdat het
aantal prachtige verhalen, dat wij van onze lezers
ontvangen, blijft toenemen.
Nog dikker
Eigenlijk zou de uitgever de gratis krant, onafhankelijk van adverteerders, het liefst nog dikker
maken om zo nog meer ruimte te kunnen reserveren voor bijdragen van de lezers zelf. Het aardige

JA,

* Uw Vriendenpas ontvangt u begin januari

Ik meld mij aan als
‘Vriend van De Oud-Rotterdammer’

en ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaarlijks per automatische incasso tien euro wordt afgeschreven van mijn rekening.

Naam + voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Giro/bankreknr:
Telefoon:
Email:
Handtekening:
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Gemoedelijke sfeer en gezellig terras
Iedere dag 5 verschillende menu's
van € 9,15 - € 15,50
Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruik maken van
onze bezorgdienst.
Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

Zaterdag’s is het eetcafé alleen
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nl

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.
(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
8 spices tongfilet, Kong Boo Kip, Zhiu Yiem Kip, Babi Pangang
Spek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Moutain Spring Saté,
Ossehaas à la chine, Cha Sieuw, Babi Pangang, Ket Li Kip,
Patat, Nasi, Bami, Mihoen

Vrij., zat., zondag en feestdagen
Kinderen t/m 11 jaar € 6,95

€ 9,95 p.p.

Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu, reserveren gewenst.

Foto: Carel Kramer

Oorlog en Vrede tijdens
Landelijke Archievendag

met historische legervoertuigen
zaterdag 17 oktober, 10.00-16.00 uur
Hofdijk 651

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

www.gemeentearchief.rotterdam.nl

Hotel De Oude Brouwerij
Een hotel maar dan anders!

HOTEL KINDERDIJK
RESTAURANT
Life cooking buffet,
Onbeperkt eten & drinken voor één prijs

Monumentaal en uniek
gastvrij hotel
Uitstekende keuken,
sfeervol restaurant,
tuinen en terrassen.

Speciale midweek-arrangementen

OVERNACHTEN
Gedeeltelijk
gerenoveerde kamers

VERGADEREN

West Kinderdijk 361,
2953 XV Alblasserdam. tel: (078) 6912425
www.hotelkinderdijk.nl info@hotelkinderdijk.nl
Bij kinderdijk hebben we een mooie fietsroute

Vraag vrijblijvend een brochure
Hoofdstraat 53 Mechelen
Zuid -Limburg tel:043- 4551636
www.deoudebrouwerij.nl

Requiem
Verdi
Laurenskerk
Rotterdam

7 november 2009 aanvang 20.00 uur

125 jarig Jubileumconcert KCOV Halleluja
DIRIGENT RIEN VERBEEK
WIJKS VOCAAL ENSEMBLE - MARJORIE GINCZINGER SOPRAAN - JOKE DE VIN ALT
SEBASTIAN BROUWER TENOR - NANCO DE VRIES BAS - BEGELEIDINGSORKEST VOOR NOORD-HOLLAND
HET CONCERT ZAL WORDEN INGELEID DOOR DRS. KEES VAN DER VLOED
KAARTEN (INCL. DRANKJE NA AFLOOP) € 24,50 (65+ EN CJP: € 22,50 - R'DAMPAS: € 17,50)
RESERVEREN: 010 4217764 OF 4213390

*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*
STOOM AFBLAZEN met de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
Rustig en centraal gelegen bungalows in Limburgs Heuvelland. Huisdieren toegestaan.
Gratis brochure? Bel 045-5441242 of zie www.bungalowparksimpelveld.nl

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010-484 89 31
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser
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Opera ‘Madama Butterfly’ binnenkort in Vlaardingen

Ziet Zuid de wijk in
De multimediale tentoonstelling Ziet Zuid waarin 140 jaar Rotterdam Zuid is te zien, wordt druk bezocht in ’t Gemaal. In het kader van de tentoonstelling worden in oktober en november op verschillende locaties in Rotterdam-Zuid speciale filmavonden en andere evenementen georganiseerd. Ziet Zuid
de wijk in neemt de bezoeker mee op een historische reis door een levendig stadsdeel. Op diverse
locaties in Rotterdam-Zuid zijn gedurende de tentoonstelling film- en diavoorstellingen bij te wonen.
Het volledige programma van deze speciale evenementen rondom Ziet Zuid is te lezen in de bijlage en
op de websites www.historischmuseumrotterdam.nl en www.gemaalopzuid.nl
De tentoonstelling is tot en met 15 november 2009 te zien in ’t Gemaal, Pretorialaan 141, RotterdamZuid.

Kalender

--

Stap in bus van Fitál Vakantie
voor de mooiste kerstvakanties.
Voor brochure en reserveren 0184-610062 of www.fital.nl

21-22
december
Op vrijdag 16 oktober 2009 om 20.15 uur is
speelt De Staatsopera van Tatarstan de Giacomo Puccini’s opera ‘Madama Butterlfy’, het
hartverscheurende liefdesdrama dat zelfs een
musicalversie kreeg in Miss Saigon.
Ruim honderd jaar geleden (1906) voltooide,
de door zijn opera’s ‘Tosca’ en ‘La Boheme’
wereldberoemde, componist Giacomo Puccini zijn nieuwe werk ‘Madame Butterfly’. Een wereldhit was geboren. Het veroverde de harten van
het publiek, waar ook ter wereld. Het verhaal over de onvoorwaardelijke liefde van de Japanse geisha
Cio-Cio-San (Butterfly) voor de Amerikaanse marineofficier Pinkerton en de dramatische afloop is
dan ook zo emotioneel en invoelbaar dat menigeen de zaal niet met droge ogen verlaat. Voeg daarbij
de ongelooflijke krachtige muziek van Puccini, in sommige duetten en soli zo lyrisch dat het je niet
onberoerd kan laten en je hebt een bewogen theaterbelevenis.
De voorstelling wordt in het Italiaans gezongen met Nederlandse boventiteling.
Voorafgaand aan de voorstelling is er een inleiding. Gerard Legeland, klassiek geschoold zanger en
dirigent, verzorgt de inleiding. (Kosten € 4,75)
Een plaatsbewijs voor Madame Butterfly kost € 35,00* (inclusief garderobe en pauzedrankje). Bestellen kan snel en gemakkelijk via www.stadsgehoorzaal.nl. Liever persoonlijk contact? De kassa is
geopend van dinsdag t/m vrijdag van 12.00-15.00 uur en een uur voorafgaand aan een voorstelling.
Graag ook voor de inleiding reserveren.
*exclusief ticketkosten € 0,40/€ 0,80 per plaatsbewijs

uit!

September,
oktober, november

Fototentoonstelling Zuidwijk
Stichting Historisch Charlois, Grondherendijk 84, za & zo 13.00 - 17.00 uur

16 oktober

Theatervoorstelling Peptide, Portretten van oma's
Rotterdamse Schouwburg - 20.30 uur - Toegang: € 6,50
(Reserveren via 010-4118110)
Madame Butterfly
Hartverscheurend liefdesdrama. Beleef opera in een intiem
sfeervol theater. Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 5, Vlaardingen Voor kaarten 010-4340500 of www.stadsgehoorzaal.nl

16 oktober

17 oktober

Oorlog en Vrede
Gemeentearchief Rotterdam, Hofdijk 651 - 12.00-15.00 uur
Theatervoorstelling Peptide, Portretten van oma's
Rotterdamse Schouwburg - 20.30 uur - Toegang: € 6,50
(Reserveren via 010-4118110)

17 oktober

Lezing: operatie manna/Chowhound,
de voedseldroppings van april/mei 1945
Oorlogsverzetsmuseum – 14.00 uur – reserveren gewenst

22 oktober

23 & 24 oktober

Poppenbeurs
Ahoy – 11.00-17.00 uur – Entree € 10,-/ 65+ € 9,- (kinderen tot 12 jaar o.b. € 2,-)

8 november

Zondagochtendconcert Amstel Quartet & Niti Ranjan Biswas
Concertgebouw De Doelen – 11.00 uur –
Voor kaarten www.zondagochtendconderten.nl of
de bon uit De Oud-Rotterdammer van 26 mei

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575

MAMMA MIA! Wát een show….
Eindelijk in Rotterdam, en wel in het Nieuwe Luxor, ‘het mooiste theater van Nederland’. Dàt vinden
niet alleen de Rotterdamse Mylène d’Anjou en Golda Doof; ook Rutger le Poole, die “helemaal níets
met Rotterdam heeft”, vindt het Nieuwe Luxor een erg mooi theater. Deze drie spelers sprak ik bij
de regionale perspremière van MAMMA MIA!, waarvoor De Oud-Rotterdammer uitgenodigd was.
Allereerst een rondleiding: leuk én interessant. We kregen van alles te zien en
te horen over de gang van zaken achter
het toneel: van de volledig computergestuurde decorwisselingen en verlichting
via een controleplaats waar met behulp
van diverse computers alles in de gaten
wordt gehouden tot en met de logistiek:
vrachtwagens rijden met de kasten met
kleding tot vlak achter het podium. De
‘muziek’ zit verborgen achter het podium; er hangen enkele beeldschermen
zodat men wel de aanwijzingen van
de dirigent kan zien. Bij de repetities

voor een dergelijke productie oefenen
de acteurs en dansers eerst gescheiden.
Men begint met de zang; als dat goed
gaat, komt het acteer- en/of danswerk
erbij. Zo wordt de voorstelling scène
voor scène opgebouwd. Pas als alles
‘er goed in zit’ worden beide groepen
samengevoegd en repeteert men op
toneel met de muziek, licht, decorwisselingen enz.
Humor
Na de rondleiding was er tijd ingeruimd
voor gesprekken met enkele acteurs:

Mylène d’Anjou, één van de vriendinnen van moeder Donna (de ongehuwde
moeder wier dochter gaat trouwen),
Golda Doof, vriendin van die dochter
(wil door haar – nog onbekende –
vader worden ‘weggeven’) en Rutger
le Poole, een van de drie mogelijke
vaders. Cabaretière Mylène d’Anjou is
geboren in Hoogvliet –”een fijne jeugd”
- en vind het heel speciaal deze rol in
Rotterdam, en vooral in dit theater, te
spelen. “Het is mijn eerste grote rol,
eentje met veel humor waar ik erg blij
mee ben.” Na jarenlang elders te hebben gewoond is zij vijf jaar geleden teruggekeerd: “De stad is veel levendiger
en leuker geworden. Het is wel jammer
dat een goede zaal voor het kleine cabaret ontbreekt. Het oude Luxor is een
fijn theater, maar de techniek achter de
schermen is erg verouderd.” In Hoogvliet komt zij niet meer, de flat waar
zij woonde is gesloopt en haar ouders
wonen er ook niet meer.
Eerste rol
Golda Doof is blij met haar eerste vaste
rol en vindt het fijn in Rotterdam te

spelen. Heeft de jonge Golda iets met
de muziek van ABBA? Golda: “De
muziek kende ik goed, die is natuurlijk
tijdloos. En al is het niet echt mijn
smaak: ik word er altijd vrolijk van!”
Zij heeft eerder gastrollen in tv-producties gespeeld; heel anders dan musical.
“Het leuke aan musical vind ik de combinatie van acteren en dansen; je kan
zo’n vaste rol ook beter ontwikkelen.”
Toneelacteur Rutger le Poole is de
musicalwereld ingerold en is de
wereldburger onder de ‘vaders’, een rol
met raakvlakken met zijn eigen leven:
geboren in Basel (Zwitserland) en via
Vinkeveen in Amsterdam beland. Hij
vindt zijn rol erg leuk; zelf heeft hij ook
geen kinderen en hij kan zich aardig in
de situatie inleven. En al kennen ze de

afloop: de vaders blijven erover discussiëren op wie Sophie het meest lijkt.
“MAMMA MIA! heeft een hilarisch
verhaal, maar er zitten wel degelijk
dramatische scènes in. Meer ‘een lach
en een traan’. Musical doe ik graag, al
is zang niet mijn sterkste kant – meestal
probeer ik een beetje op de achtergrond
te blijven. Toneel heeft mijn voorkeur,
maar ik houd van afwisseling en wil het
daarom allebei doen.”
MAMMA MIA!: een leuk verhaal vol
vaart, jeugdsentiment, humor, emotie
en muziek waarbij je niet stil kan zitten,
kortom je voelt je weer hélemaal jong...
Els Beekmans

DeGrave_advertentie
Dinsdag 13 oktober
2009
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Uw praktijk voor fysiotherapie dichtbij!
Hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, duizeligheid, oorsuizen, brandend gevoel in de ogen, druk achter de ogen,
pijn in de knie, pijn in de heup, een tenniselleboog, RSI, oedeem, pijn bij ademhaling, pijn in de ribben,
uw enkel, uw schouder, blaasontstekingen, incontinentie, spastische darm, stress, hyperventilatie, COPD,
overgewicht,whiplash, sportblessures, geen conditie of bent u net geopereerd, of 55+??
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Wij staan ook op de 55+ beurs in Ahoy! Op vertoon van deze advertentie krijgt u
gratis een second opinion of diagnose van een van onze fysiotherapeuten.
Maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 21.30 uur
Zaterdag van 08.15 uur tot 16.15 uur
Zondag van 09.45 uur tot 15.15 uur
PhysioMotion
2e Sint-Janshof 8-10
3011 SG Rotterdam
010 - 217 93 44
w w w. p h y s i o m o t i o n . n l




















Als 55-plusser met homoseksuele of lesbische
gevoelens, kunt u de RATO bellen voor
een vertrouwelijk gesprek.

Tel. 010 - 414 46 47

op maandag en dinsdag van 09.00-17.00 uur.

















U kunt bijvoorbeeld bellen voor:
•een gesprek over
vragen rond ouder
worden en
homoseksualiteit;
•over uitgaansgelegenheden voor oudere
mensen met homoseksuele of lesbische
gevoelens in Rotterdam;
•een aanvraag voor een
‘roze’ bezoekvrijwilliger
van Vrijwillige Thuishulp,
als u niet meer makkelijk

het huis uitkomt. U krijgt
sociaal contact met
iemand die uw homo- of
lesbisch zijn accepteert.
•links naar interessante
websites rond
homoseksualiteit en
ouderen;
•homovriendelijke
zorgcentra/verpleeghuizen en huisartsen
in Rotterdam.

Roze Advies Telefoon Ouderen

Je merkt het verschil.
Voor alle tandheelkundige problemen heeft De Grave dé oplossing. Al 25 jaar techniek,
kennis en ervaring onder één dak. Ons mondzorgcentrum is innovatief in implantologie
(klikgebitten), tandprothetiek en tandtechniek.

Vestiging Hoogvliet
Middenbaan-Noord 34
3191 EH Hoogvliet
Telefoon 010-8200215

Onderdeel van de mtc groep
www.mzcdegrave.nl

Vestiging Hellevoetsluis
Rijksstraatweg 90
3223 KB Hellevoetsluis
Telefoon 0181-316143

Boek nu de mooiste reizen bij Peter Langhout Reizen!
✔ Busreizen

✔

TIP van Piet Paulusma: Zwitserland

679

Kerstreis Zwitserland en Glacier Express

8 dagen diverse hotels
o.b.v. halfpension - vertrek 21 december

v.a.

eis
de r
Goe en er!
e
dw
goe

Vliegreizen

✔ Autoreizen

✔ Cruises

naar Duitsland

naar Tsjechië

naar Thailand

Kerstreis 3-landenreis

Rokytnice

Rondreis de Verrassende Glimlach
15 dagen diverse hotels
o.b.v. logies en onbijt
vertrek 2 november
v.a.

12 dagen diverse hotels
o.b.v. halfpension
vertrek 22 december
v.a.

699

Een schitterende kerstreis waarbij we u zowel
Duitsland, Oostenrijk als Tsjechië laten zien.
Geniet van de prachtige winterlandschappen in
het Duitse Beieren en de Tsjechische Bohemen
en bezoek historische steden als Salzburg, Cesky
Krumlov en Passau. Reiscode: BE33165

8 dagen Sporthotel Bohemia***
o.b.v. halfpension
diverse vertrekdata
v.a.

149

Het gebied is door de uitstekende sneeuwcondities en de aangename prijzen niet voor niets
jarenlang een populair wintersportgebied in
Tsjechië. Direct naast ons hotel bevindt zich de
skischool met oefenlift terwijl het skigebied
Studena achter ons hotel op 400 m ligt.
Reiscode: BE33164

998

Van het levendige Bangkok trekt u naar de
River Kwai. Vervolgens naar Ayuthaya en het
legendarische Sukothai! In het kleurrijke Chiang
Mai is het volop genieten van de vele markten,
Eén van de hoogtepunten is een lunch met de
olifanten! Reiscode: BE33102

Tijdens deze kerstreis beleeft u één van de
mooiste treinreizen ter wereld met de Glacier
Express! Maar we beleven ook een stukje van
de Mont Blanc Express. Geniet van de schitterende uitzichten op de Alpenreuzen. Bovendien brengen we een bezoek aan Zermatt en
Chamonix, Reiscode: BE33144

naar Duitsland

naar Tsjechië

naar Italië

naar Duitsland

naar Duitsland

Kerstreis Teutoburgerwald-Kassel
3 dagen Hotel Der Jagerhof
o.b.v. halfpension
diverse vertrekdata
v.a.

Kerstreis Praag

Kerstreis Toscane en Umbrië

Beierse Woud

Kerstreis Teutoburgerwald

139

Een mooi gebied, prachtig groen met mooie
steden en gezellige dorpjes. Naast de schitterende natuur bezoeken we de kerstmarkten in
Paderborn en Hameln, de stad die bekend staat
om de legende van de Rattenvanger.
Reiscode: BE33057

6 dagen Hotel Prague City Centre
o.b.v. logies en ontbijt + kerstdiner
vertrek 22 december
v.a.

289

In het karakteristieke oude centrum lijkt de tijd
te hebben stilgestaan. Midden in de stad ligt het
beroemde Wenceslasplein, omringd door schitterende gebouwen, en ontelbare kerken en
paleizen. Praag is een ideale omgeving om de
kerstdagen door te brengen. Reiscode BE33088

12 dagen Hotel Firenze
o.b.v. halfpension
vertrek 22 december
v.a.

699

Tijdens deze kerstreis maakt u uitstapjes die u een
goede indruk geven van deze prachtige streek
in Italië. Zo maakt u excursies naar steden als
Florence, Siena, Perugia en Assisi. Ga met ons
mee naar Italië, geniet van de Italiaanse gastvrijheid. Reiscode:BE33129

8 dagen hotel Klosterhof***
o.b.v. all inclusive
diverse vertrekdata
v.a.

199

Het Beierse Woud is een van de mooiste natuurgebieden en biedt voor de beginnende skiër en
de langlaufer verschillende loipes. Bent u wat
meer ervaren, dan ligt op 30 km afstand het
grotere skigebied Grosser Arber, met een gevarieerder aanbod. Reiscode: BE33162

5 dagen hotel der Jagerhof
o.b.v. halfpension
vertrek 23 december
v.a.

249

Een mooi gebied, prachtig groen met mooie
steden o.a. Münster, Hameln of Bad Pyrmont
en gezellige dorpjes. Heerlijk wandelen in de
natuur, geniet van de prachtige omgeving, of
gewoon lekker ontspannen in bijvoorbeeld de
sauna. Reiscode: BE33167

OUDROT42

Meer weten of boeken? Kijk op www.peterlanghout.nl of bel 0900-0991 (0,15 p/m). Ook op zondag telefonisch bereikbaar!
Boek via peterlanghout.nl en bespaar tot €10,- reserveringskosten.

PLH_OUDROT42_v2.indd 1

07-10-2009 12:11:01
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25 jaar Hans Anders

Jeu de boules
JBC Maasstad aan de Hazelaarweg 38 in
Rotterdam (Schiebroek) onderging een
metamorfose met de uitbreiding van de
accommodatie waar de leden geweldig
trots op zijn. De vereniging promoot
op prettige en enthousiaste wijze jeu de
boules. Er is naast het gezellig ‘balletje
gooien’ ook een categorie wedstrijdspelers die hun krachten meten met de beste
teams van Nederland. Kortom, jong en
oud, man en vrouw in diverse combinaties en niveaus, spelen dit spel/sport
met overgave. JBC Maasstad beschikt
over 21 mooie buitenbanen, alsmede
een schitterende boulodrome waarin
droog en verwarmd op tien binnenbanen
gespeeld kan worden. Vrijdag 16 oktober
vanaf 15.30 uur en zaterdag 17 oktober
vanaf 11.00 uur kunt u met het jeu de
boules kennis maken. Er worden diverse
wedstrijden gespeeld, zowel recreatief
als op het hoogste niveau. Vrijdag 16
oktober 2009 kunt u vanaf 16.00 uur zelf
een balletje mee gooien. Jeu de boules
ballen zijn hiervoor beschikbaar.
De pas verbouwde gezellige kantine
staat open voor een kop kofﬁe of drankje
alsmede voor verdere informatie.
Kunt u op één van deze promotiedagen
niet, dan is het ook mogelijk de vereniging te bezoeken op de vaste speeldagen
dagelijks vanaf 12.00 uur, op woensdagavond vanaf 19.00 uur en op zondag
vanaf 13.00 uur.
Nadere informatie kunt u ook krijgen op
de website: jbcmaasstad@planet.nl
--------------------------------------------------

Amazing
Stroopwafels
presenteren hun
‘3’ in het
Gemeentearchief
De derde dvd van de al dertig jaar met
succes optredende popgroep Amazing
Stroopwafels heeft als titel ‘3’. Deze omvat dertien songs met veel beelden, onder
meer van Overschie, waar het trio een
bijzonder lied over heeft gemaakt. Wim
Kerkhof, Arie van der Graaf en Rien de
Bruin presenteren hun jongste muzikale
kind op woensdag 28 oktober in de theaterruimte van het Gemeentearchief aan
de Hofdijk 16. De inloop is vanaf 16.00
uur en de presentatie zelf om 17.00 uur.
Iedereen is welkom.
Voor info: www.amazingstroopwafels.nl

Van Rotterdamse
rebel tot
marktleider
Hans Anders is een niet meer weg te denken begrip in Nederland. Toch is er maar weinig bekend over de onbetwiste marktleider, die ruim een kwart eeuw geleden als rebel van buiten
de markt in Rotterdam begon. Een mooie aanleiding om dieper
in te gaan op het brillenbedrijf dat om meerdere redenen een
uniek fenomeen is.
Hans Anders is een kwart eeuw
geleden ontstaan, toen de eigenaren
van een bedrijf in pneumatisch gereedschap stuitten op een Japanse collectie
brillen van goede kwaliteit. Deze
waren aanzienlijk goedkoper dan in
Nederland.
De hoge prijs van een bril bij Nederlandse opticiens kon voor een groot
deel verklaard worden uit het feit dat
de opticiens een onevenredige marge
opstreken. De oprichters van Hans
Anders wilden het “anders” doen
dan andere opticiens door de klant
een eerlijke prijs voor brillen te laten
betalen. Anders dan velen denken, is
Hans Anders geen mens van vlees en
bloed. De naam is bedacht door de
initiatiefnemers, van wie er enkelen
Hans heetten.

Het begon allemaal in de
Zwartjanstraat
John Keijsers opende als gediplomeerde opticien in 1982 de eerste Hans
Anders winkel in Rotterdam in de
Zwartjanstraat. Hij verkocht meteen de
eerste dag maar liefst negentig brillen.
Na deze overweldigende entree
breidde Hans Anders zich snel uit
en daar was de concurrentie niet blij
mee. Er hebben zich vreemde taferelen afgespeeld bij de opening van
nieuwe winkels. Etalageruiten werden
besmeurd of dichtgeplakt. Deuren
werden zelfs dichtgekit. Ook gebeurde
het, dat medewerkers (in opdracht
van de concurrent) op de dag van
opening hun contract opzegden. Op de
inkoopmarkt werd Hans Anders ook
tegengewerkt. John Keijsers moest

Van der Meer&Schoep

Wie zijn dit?
De redactie ontving, naar aanleiding van de diverse publicaties over Van der Meer&Schoep, een mooi staatsieportret met
tientallen medewerkers van deze brood- en banketbakkerij.
Zij poseren hier waarschijnlijk ter
gelegenheid van de een of andere
receptie, maar het is niet bekend waar
of wanneer. Misschien zijn er lezers
die mensen op deze foto herkennen.
Mocht iemand geïnteresseerd zijn
in de foto (gemaakt door fotostudio
Rembrandt), de eigenaar is graag

bereid deze beschikbaar te stellen om
hem te laten scannen of fotograferen.
u kunt hiervoor contact opnemen met:
D. van Hall-Kyvon
Van Noortwijckstraat 331
010-4159196

- De eerste vestiging -

zich zelfs voordoen als buitenlandse
zakenman om voor zijn klanten in
Antwerpen monturen te kunnen
inkopen. Toch bleek Hans Anders niet
te stoppen. Inmiddels koopt een op
de drie brildragers in Nederland een
bril bij een van de 250 Nederlandse
vestigingen van de keten.
Ook als het om hoortoestellen gaat kon
het anders. Vanaf eind 1999 verkoopt

de keten daarom ook hoortoestellen.
En dat is maar goed ook, want een
op de tien 55-plussers heeft last van
gehoorverlies en meestal zijn hoortoestellen ongehoord duur. Wilt u weten
of u nog hoort zoals het hoort? Kom
dan voor een gratis, vrijblijvende hoortest op van 21 tot en met 25 oktober
naar de 55plus Expo in Ahoy. U vindt
Hans Anders in hal 4, stand 10.

Oorlog en vrede
Zaterdag 17 oktober heeft het Gemeentearchief Rotterdam
weer Landelijke Archievendag. Dit jaar staat die in het teken
van oorlog en vrede.
Bezoekers kunnen zich van en naar het
archief laten rijden in oude legervoertuigen, gebruikt of gefabriceerd
tussen 1939 en 1945. De chauffeurs
en eigenaren zijn allemaal lid van de
vereniging Keep Them Rolling.
In het archief is een presentatie van
topstukken, waaronder het Duitse
ultimatum van 14 mei 1940, waarin
werd gedreigd met ‘doelmatige maatregelen’, die ‘de volledige vernietiging van de stad ten gevolge kunnen
hebben’. Het ultimatum is een getypt

velletje zonder handtekening, dat voor
verwarring zorgde bij de Nederlandse
ontvangers.
Er zijn doorlopend rondleidingen in
de depots, er zijn ﬁlms te zien, het
restauratieatelier is open en er worden
boeken en reproducties verkocht.
Voor nadere informatie:
Gemeentearchief
Gemeente Rotterdam
(010) 267 55 11
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Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

teer
Profi nze
n
a
v o IJKSE
EL
N
WEK IEDINGE
B
N
A
A

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
Mangaanstraat 1-5

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

• Meer dan 100 fauteuils
• Vakkundig zitadvies
• Zitten op maat
• Ophaalservice

www.decovloer.nl

Deze
advertentie is

100
EURO
waard!

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ
WWW.JANBEHANG.NL
Grote collectie
behang, tevens
zonwering

Bij aankoop van een fauteuil is
deze advertentie 100,- euro waard!*

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

GORDIJNATELIER

Behangers en Schilders aanwezig.

STOELENMATTERIJ

Kleiweg 106 - 3051 GW Rotterdam
Telefoon: 010 - 418 41 74

MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE

vanaf

495

LEDERBEWERKING

Opticien

EURO

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Strevelsweg 61, 3073 DT Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Henk Speksnijderstraat 8, 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder
(naast Burchthuys, bij winkelcentrum Het Lage Land)
Openingstijden di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 010 - 456 72 80 Internet www.zitwel.nl

Slaapboulevard Kwakernaat
maakt slapen graag gemakkelijk!
vanaf

Deelbaar ledikant Alpen
Leverbaar in diverse kleuren.
Prijs excl. bodems en matrassen.
Vanaf € 1198,Nachtkastje, per stuk vanaf € 295,-

1198,-

Gratis
voor de deur

Comfort ledikant Kasper
Electrisch verstelbare lattenbodem en comfortabele 5-zone
pocketveringmatras.
Setprijs € 595,Bijpassend nachtkastje € 180,setprijs

595,160 x 200cm

1495,Led
dikant Calgary
Incl
In
clusief 2 nachtkastjes.
cl
Prijiji s 160/180 x 200 cm € 1495
Pr
1495,-

4000m2
2 etages

Blaaksedijk
(Ind.terrein Heinenoord)

Boonsweg 7 - 3274 LH Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord) - Tel. 0186 - 60 13 55 - Maandagmorgen gesloten - Vrijdagavond koopavond
Vanaf de Heinenoordtunnel is het nog slechts 5 minuten rijden - Volop gratis parkeerruimte! - info@slaapboulevard-kwakernaat.nl
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10 november 2009

Herdenking
Razzia van Rotterdam
Op dinsdag 10 november aanstaande is het 65 jaar geleden
dat de “Razzia van Rotterdam” plaats vond. In Rotterdam
werden op 10 en 11 november 1944 ongeveer 50.000
Rotterdammers van 17 tot 40 jaar oud opgepakt en afgevoerd
naar Duitsland. Het Feyenoordstadion werd gebruikt als
een verzamelplaats vanwaar de mannen verder werden
getransporteerd.
Op dinsdagmiddag 10 november aanstaande herdenken de
mannen die de razzia hebben
meegemaakt deze gebeurtenis tijdens een bijeenkomst in
het Feyenoordstadion.
Burgemeester Aboutaleb van
Rotterdam zal de herdenkingsbijeenkomst bijwonen
en een boekje in ontvangst
nemen over de arbeidsinzet
in Rotterdam gedurende de
oorlogsjaren.
De herdenkingsbijeenkomst
wordt mogelijk gemaakt door
de medewerking van Stadion
Feyenoord, de gemeente Rotterdam en de deelgemeente
IJsselmonde.
De heer Jaap Folst (82),
initiatiefnemer voor deze

herdenking, was er bij op
10 november 1944.
Terugkijkend op de gebeurtenissen van destijds weet
Jaap Folst bijna zeker, dat
heel wat oude Rotterdammers deze episode in hun
leven niet of nauwelijks hebben verwerkt. Het blijkt uit
de vele brieven en e-mailtjes
die hij, als organisator van
de razzia-herdenking in het
Feyenoordstadion, kreeg en
krijgt. Veel mannen die zijn
weggevoerd hebben nooit

Jaap Folst

De laatste herdenking
aan de Razzia van
Rotterdam
Folst is initiatiefnemer van de
herdenkingen die in 1994 en 2004
plaatsvonden en nu weer – voor de
derde keer - in 2009.
Folst maakte het zelf als 17-jarige
jongen allemaal mee. En hij
verbaast zich nog dat hij het er
levend van af heeft gebracht. “We

hun verhaal kunnen vertellen. Direct na hun terugkeer
had het thuisfront genoeg
aan de eigen sores. En nadien
moest er worden aangepakt
en zeker niet geëmmerd over
de akelige tijd die nu voorbij
was. Zodat de lotgenoten van
toen nog steeds reden genoeg
hebben om elkaar tijdens een
reünie op te zoeken, zoals in
het stadion waar ze ooit vol
angst de dingen die komen
gingen hebben afgewacht.
Het verhaal van Jaap Folst
over zijn ervaringen in
november 1944 kunt u, onder
de titel” In het stadion de
dingen afwachten”, lezen op
www.ijsselmonde.nl, achter
de link “Razzia Rotterdam”.

zaten regelmatig midden in een
bombardement. Dat duurde soms
een uur of langer. Alleen al zoiets
vergeet een mens nooit meer”.
Vijftien jaar geleden vond hij dat wat
50.000 Rotterdammers op 10 en
11 november was overkomen, een
passende herdenking verdiende. Al
was het alleen maar om aan jongere
generaties door te geven tot welke
excessen onverdraagzaamheid kan
leiden. “Maar ik had geen idee hoe ik
dat moest aanpakken. Ik klopte aan
bij de deelgemeente IJsselmonde.
Daar hebben ze me voortreffelijk
geholpen. Ook het Feyenoordstadion
werkte prima mee. Daardoor werden
de herdenkingen van 1994 en 2004
een succes”.
Op 10 november dus voor de derde
keer. Jaap Folst: “Ik vermoed dat
het na 65 jaar de laatste herdenking
zal zijn. Alleen al daarom wordt
dit misschien wel de meest
gedenkwaardige bijeenkomst van de
drie”.

Oproep
Herdenking
Razzia van Rotterdam
in het Feyenoordstadion
op dinsdag 10 november 2009,
van 14.00 tot 16.00 uur.
De herdenkingsbijeenkomst is bestemd voor
direct betrokkenen bij de razzia van 1944.

Was u er bij in 1944?

En heeft u nog geen uitnodiging ontvangen?
Bel, schrijf of mail dan voor een uitnodiging:
Deelgemeente IJsselmonde
Postbus 9044, 3007 AA Rotterdam
tel. 010 - 479 82 00
info@ijsselmonde.rotterdam.nl

Rotterdam. Tien jaar geleden
schreef Oosthoek over dit onderwerp
een scriptie. Aangevuld met nieuwe
bronnen, zoals dagboeken uit de
oorlog, is het nu een kloek boekwerk
geworden.

Henk van der Pols

Dagboeken
verrijken boek
over arbeidsinzet
‘De Rotterdamse arbeidsinzet 1940
– 1945’. Zo heet het boek dat oudwethouder Henk van der Pols op 10
november bij de herdenking in het
Feyenoordstadion zal overhandigen
aan burgemeester Aboutaleb.
Het boek is geschreven door Albert
Oosthoek van het Gemeentearchief

Henk van der Pols schreef het
voorwoord. Zelf werd hij in 1944
met andere Rotterdammers
samengedreven in de RET-remise
aan de Sluisjesdijk. Net 21 jaar was
hij toen. Voor Henk van der Pols
staat de zin van een herdenking
aan de razzia buiten kijf. “Bij zo’n
herdenking besef je wat mensen
elkaar kunnen aandoen als ze hun
verstand verliezen. We mogen best
wel eens beseffen hoe gelukkig
we op dit moment zijn in Europa.
Maar ook hoe kwetsbaar dat geluk
is. Sommige ﬁguren lukt het nog
steeds om hele groepen mensen
te mobiliseren ten koste van
onschuldige medeburgers”.
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VOOR ROTTERDAM BOEKEN

SPECIALIST IN OPEN HAARDEN

WWW.UITGEVERIJVOET.NL

grote collectie elektrische haarden

Welkom!

010-2847362

HET adres voor: gaskachels, houtkachels,
bio-branders, openhaarden, pelletkachels,etc.

Nieuw: de Opti-myst en Mystic-fire

U vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda.
www.kachelaer.nl / telefoon 0182 - 551604
kijk op de site voor de openingstijden

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

De particuliere woonzorgorganisatie
Domus Magnus biedt ouderen de mogelijkheid om in een luxe woonomgeving
persoonlijke zorg en dienstverlening te
ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie
De Magistraat in het hart van Rotterdam.

Voor informatie, een
rondleiding of een brochure:
Domus Magnus
Telefoon 010 444 35 10
magistraat@domusmagnus.com
www.domusmagnus.com

domus magnus
de luxe van ouder worden

U heeft een sterretje of scheurtje in uw voorruit?
Wist u dat bij hoge temperaturen de kans 3000 x
groter is op doorscheuren?
Dit kan makkelijk leiden tot een onherstelbare
breuk.
Voorkom erger.
Kom nu langs bij GlasGarage en laat uw voorruit
gratis en vrijblijvend controleren op sterretjes en
barstjes. Verzekerd voor ruitschade? Veelal geen
kosten voor u.

Sterretje

gezocht!

Reparatie of vervanging van uw voorruit…..
ook op locatie.
> AUTORUIT VERVANGEN

* Niet

> KENTEKEN GRAVEREN

in alle

> VOORRUIT POLIJSTEN *

vestig
ingen.

> STERREPARATIE

Molenbaan 14 - 2908 LM Capelle a/d IJssel - T. 010 - 451 62 84 - www.glasgarage.nl

Al ruim 14 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen • Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
• Seniorenverhuizingen
• Samenwerking met Goede Doelen
van groot naar klein
• Voor u als executeur optreden

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..
...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84
010 484 09 99 (Rotterdam)
070 306 16 96 (Den Haag)
WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING

www.uitvaart.nl/mourik

VAN MOURIK BV
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- De Amazing
Stroopwafels zorgden
voor puur Rotterdamse
muzikale verstrooiing tijdens de
opening van ‘Ziet Zuid’. Deze maand
verschijnt hun nieuwe DVD met als simpele
titel ‘3’. Foto’s Rein Wolters -

Scootmobielinstructeur

Lijkt het u leuk nieuwe mensen te ontmoeten, vrijheid in de vorm van mobiliteit te
kunnen geven en onbekende plekken van
Rotterdam te ontdekken? Lees dan vooral
verder!
Als onderdeel van het Centrum voor
Dienstverlening zijn wij dringend op zoek
naar mensen die het leuk vinden gewenningslessen te geven voor de scootmobiel. De lessen zijn voor iedereen (in het
bijzonder ouderen) die een scootmobiel
heeft toegewezen gekregen, maar hiermee
nog niet meteen de straat op kan of durft
te gaan. De vrijwilliger bepaalt, in overleg
met de klant, wanneer de afspraak plaats
vindt. Elke les duurt ongeveer een uur
en is in de directe woonomgeving van de
klant. Natuurlijk ontvangt de vrijwilliger
eerst zelf een training waarin hij/zij aan
den lijve kan ondervinden hoe het is in een
scootmobiel te rijden.
De vrijwillige instructeur ontvangt een
reis –en onkostenvergoeding en is tijdens
het lesgeven verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid en ongevallen.
Dus ben je een sociaal iemand, woon je in
Rotterdam (of directe omgeving) en heb je
tijd om je in te zetten voor de medemens,
dan is dit je kans. Stuur je gegevens op met
een korte motivatie en er wordt zo spoedig
mogelijk contact met je opgenomen.
Marion van Zeeland
CVD scootmobiel
Coolsingel 57
3012 AB Rotterdam
Centrum 010-404 99 09 ( ma. )
Charlois 010-423 16 35 ( di. t/m do. )
mvanzeeland@cvd.nl

Home-Start zoekt
moeders of vaders
met tijd
Humanitas Home-Start biedt ondersteuning aan gezinnen waar het even niet goed
loopt. De ondersteuning wordt geboden
door vrijwilligers met opvoedingservaring,
één dagdeel per week. Home-Start biedt
trainingen en begeleiding en een reiskostenvergoeding. Het werk is vrijwillig maar
niet vrijblijvend. De training bestaat uit
4 bijeenkomsten en start weer in oktober.
Spreekt dit u aan, bel dan voor informatie
naar R’dam Noordrand : 010-265 39 30
of R’dam Zuid: 010-4196193 of kijk op
www.humanitasjeugdhulpverlening.nl of
www.home-start.nl

Opening expositie
‘Ziet Zuid’:
schitterend feest van herkenning
“Wat heb jij nou precies met Zuid?” krijg ik nogal eens voorgehouden. Mijn antwoord
luidt geheel naar waarheid: “Niet meer zo veel als vroeger.” Een verbaasde gezichtsuitdrukking vraagt vervolgens om meer informatie. In mijn openingswoord van de
foto- en filmtentoonstelling ‘Ziet Zuid’ in ’t Gemaal op de hoek van Pretorialaan en
Putselaan in de Afrikaanderwijk heb ik getracht een korte samenvatting te geven. Ik
was daar gevraagd de fraaie, door Joop de Jong samengestelde, expositie van het
Historisch Museum Rotterdam officieel te openen. Vrijdag 25 september gaf ik daar
graag gehoor aan. Het was stampvol mensen die de historie van Rotterdam liefhebben, onder wie de auteurs Herman Romer, Peter Ouwerkerk, Ada van Noordwijk en
Jan Oudenaarden. Echter met een extra accent op Zuid, het stadsdeel op de linker
Maasoever.
‘Ziet Zuid’ doet mijn hart goed.
Exposities en boeken gaan
doorgaans over ‘de stad’, de rechter Maasoever. Zuid heeft er altijd
maar een beetje bij gehangen als
‘de boerenzij’, terwijl daar volgens
mij toch het merendeel van de
Rotterdamse bevolking woont.
Met Zuid heb ik sinds mijn vertrek
bij het Rotterdams Dagblad minder
van doen dan toen ik voor die
krant nog dagelijks actief was.
Zuid was heel lang mijn werkgebied op diverse arbeidsfronten, met
Charlois ruim dertig jaar als extra
aandachtsgebied. Voor mijn korte
toespraak heb ik de namen van alle
wijken op Zuid eerst op een rijtje
gezet en toen ingevuld wat ik daarmee heb of had. Dat is meer dan je
in eerste instantie zou denken.
Op de Katendrechtse Tolhuislaan
49 zag ik in 1946 bij opa en oma
Van Wijk mijn levenslicht. Kort
daarna was het verhuizen naar
Bloemhof, naar een inwoonzolder

boven slager Wim de Pater op de
hoek Heinlantstraat/Groene Hilledijk. In die wijk stond aan de Strevelsweg mijn kleuterschool en aan
de Sandelingstraat 126 woonden
mijn grootouders. Later kwamen
daar de aangetrouwde families
Leentvaar in de Meekrapstraat bij.
Op mijn vierde verhuisden we naar
de Pantserstraat 11b in Hillesluis,
een poortstraatje van de Putselaan. Aan de overkant stond in de
Afrikaanderwijk, in de Christiaan
de Wetstraat, de St.-Franciscusschool en –kerk. Beide bezocht ik
zes jaar trouw. Natuurlijk waren
daar ook ‘mijn’ speeltuinvereniging Afrikaanderplein en clubhuis
Sarto. Melkboer Cor Houtbraken
hielp ik er als kind van zeven al
voor-, tussen- en na schooltijd.
Overigens tot ergernis van zijn
buurman en mijn ‘bovenmeester’
P.G. van Deursen, die niets moest
hebben van kinderarbeid. Op mijn
dertiende kreeg ik op het Noor-

- Musicus Adri Troost (rechts) en de Rijsbergense historieschrijfster Ada van Noordwijk en
haar man Theo Talle behoorden tot de vele tientallen bezoekers van het openingsfeest -

- De gesloopte St.-Franciscuskerk op
de hoek Paul Krugerstraat/Christiaan de
Wetstraat is op ‘Ziet Zuid’ een markant
herkenningsbaken -

dereiland een vaste krantenwijk
voor Het Vrije Volk, de krant die
ik ononderbroken 46 jaar, tot het
eind van mijn arbeidzame leven in
dienstverband, trouw ben gebleven.
Zestien jaar jong in 1963, niettemin
al getrouwd en vader van onze
dochter, waren de Rosestraat 258
en 306 de nieuwe stations. In IJsselmonde stopte ik aan de Zuider
Kerkedijk als zeventienjarige al
verhalen en nieuwsberichten in de
brievenbus bij Publiciteitsonderneming Rotterdam-Zuid, uitgever van
diverse wijkkranten.
Bij café De Oprit op de hoek Blokweg/Slaghekstraat in Hillesluis was
ik lid van de biljartvereniging en
in Vreewijk, Zuidwijk, Charlois en
Hoogvliet werkte ik vijftien jaar
onafgebroken als melkbezorger
(melkboer, zei men vroeger) bij
Van Berkel’s Melkinrichting. Daarvoor was ik vanaf 13 jaar en negen

maanden al actief als platenschrapper en broodbakker en bezorger bij
mijn eerste van drie werkgevers,
het bedrijf van Bas Zaanen aan
de Zuidhoek in Oud-Charlois. Als
kind en leerling van de Nicolaas
Witsenschool in de Oranjeboomstraat hielp ik mijn bij de Coop
Vooruitgang werkende vader bij
het bezorgen van brood en banket
bij klanten in Zuidwijk. Als erevoorzitter voor het leven van buurtvereniging Het Brabants Dorp ben
ik onlosmakelijk verbonden aan
Vreewijk en het Brabantse (nood)
dorp. Ook op Heijplaat kreeg ik
een band met veel bewoners, onder
wie actievoerster Joke van der
Lee, vanwege het RDM-debacle
in de jaren zeventig en tachtig.
Voorts maakte ik destijds een min
of meer gedwongen verhuizing
naar Schiedam, waar ik overigens
wel woonde aan de Rotterdamsedijk. Bijna twee jaar geleden
keerde ik, vanwege problemen met
lichamelijke mobiliteit, terug naar
Zuid, beter gezegd Pernis. Na mijn
vertrek bij het Rotterdams Dagblad
ben ik gaan schrijven voor De
Oud-Rotterdammer, voornamelijk
over Zuid. Dat blijft trekken en
onderschrijft nog eens het prettige
weerzien met velen bij de opening
van ‘Ziet Zuid’, die te bezoeken
is tot 15 november. De dag na de
opening van ‘Ziet Zuid’ was er het
schitterende feest van vijftien jaar
Stichting Historisch Charlois in de
Oude Kerk van Charlois. Ook daar
haalde ik mijn hart op met herinneringen aan toen.
In Ahoy opent De Oud-Rotterdammer woensdag 21 oktober de
vijfdaagse 55+ Expo. Wellicht
opnieuw een schitterend feest
van herkenning, al is me bij het
schrijven van deze column op 30
september nog niet bekend of ik er
een rol mag of ga vervullen.
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Gaan we een
‘wedstrijd’ organiseren?
In mijn gewone brievenbus, maar ook in mijn emailbox krijg ik wekelijks vele
tientallen brieven, kaarten en ‘mailtjes’ van De Oud-Rotterdammerlezers (m/v).
Opmerkelijk is, dat 60-jarigen net zo fanatiek reageren als 70plussers.
Af en toe laat een 80-plusser zich nog horen, maar dan houdt het eigenlijk op.
De 90-plusser is zeer, zeer sporadisch aanwezig.
Deze week viel er een prentbriefkaart in mijn brievenbus van Ria
Meertens in het Groningse Leek.
Achterop de kaart vroeg ze mij of de
afbeelding geen leuke ‘Waar-wasdat-nou-foto’ voor ‘ouderen’ kon
zijn. De foto toonde een locatie die
14 mei 1940 volkomen vernietigd
is. Hoe oud zou je eigenlijk moeten
zijn, om deze locatie nog te herkennen? Bij het verder lezen, zag ik
dat Ria haar geboortedatum in de
tekst verwerkt had: 27 april 1912.
Hè? Is Ria bijna zevenennegentig
en een half jaar? Ja, dat is ze en dan
vermeldt ze op de kaart ook nog
doodleuk, dat ze sinds 29 september
j.l. DOR-abonnee geworden is.
Ik moest daar meer van weten en
belde Ria op. Een zeer jeugdige
stem beantwoordde de telefoon en ik
vroeg naar mevrouw Ria Meertens.
“Dat ben ik”, klonk in mijn oor. U
mag weten, dat ik even stil was.
In het volgende gesprek leerde ik
haar kennen als een Rotterdamse in
hart en nieren. Tot 14 mei 1940 heeft
ze met haar man en twee kinderen in
het Kralingse Oosteinde gewoond.
Het bombardement van 14 mei heeft
ze in haar huis met haar kinderen
en een logeetje meegemaakt. Bij
één van de eerste bommen die in
de omgeving vielen, raakte haar
voordeur ontzet en kon ze niet meer
naar buiten. Met de drie kinderen is
ze toen maar onder de dekens in een
bed gaan liggen.

Leek, haar leven voortgezet. Haar
man had in Rotterdam een schoonmaak/glazenwassersbedrijf. Bij
fabrieken als Van Nelle en Dobbelman waren hij en zijn medewerkers
(toen nog knechten genoemd!) graag
geziene gasten. Van het Groningse
leven heeft hij nooit wat willen
hebben.
Ria vertelde mij ook over haar lagere
schooltijd. “Ik zat op het ‘Havelozeschooltje’ op de Boezemsingel. Die
school zat in een bijgebouwtje van
de Wilhelminakerk aan de Goudserijweg. Van die school kregen we
ook kleding; we noemden dat de haveloze kleding. Ondanks dat we met
elf kinderen thuis waren, probeerde
mijn moeder ons toch zelf te kleden.
Favoriet waren bij haar nette jurkjes
met witte stijf gesteven kraagjes.
Ademloos luisterde ik naar haar
verhaal. Zonder enige opsmuk of
fantasietjes hoorde ik een groot deel
van haar levensverhaal. In mijn
beroepsleven heb ik het vaak heel
anders meegemaakt: het tragische
was dan niet tragisch genoeg óf het
plezierige moest nog plezieriger.
Niet bij Ria Meertens, die in de
afgelopen elf jaar bij valpartijen
driemaal haar heup gebroken heeft.
Met een “Ja, dat kan gebeuren als
je wat ouder wordt”, was voor haar

daarmee de kous af. Terwijl we aan
het praten waren, liep het tegen 12
uur. Dit tijdstip betekent in een groot
deel van ons land, dat het tijd is voor
het warme eten. Zo ook in Leek!
Ria woont nu in een verzorgingsflat
en midden in haar woorden werd het
eten binnengebracht. Voor haar was
dit een reden mij te vertellen, dat de
verzorging 100% was. Aan het eten
en drinken mankeerde niets, behalve
de groenten. “Dat gestoomde gedoe
is niets voor mij. Daarom kook
ik met twee andere bewoners zelf
onze groenten. Gisteren hebben
we heerlijk zuurkool met spek en
worst gegeten. Nu worden er soep,
gekookte aardappelen en een lapje
rundvlees gebracht. Ons trio heeft
voor vandaag boontjes gekookt, dus
inwendig zit ik helemaal goed.”
Met een ‘eet smakelijk’ nam ik afscheid van haar. Voor mij is het een
vrouw, die ik nog wel eens zal bellen. Haar verhalen vervelen mij niet!
Deze Rotterdamse zal wellicht nooit
meer in Rotterdam komen. Stuur
haar eens een kaartje (Ria Meertens,
Pulvertorenstraat 1, 9351 BP Leek)
of bel haar eens (0594-552686). Rotterdammers onder elkaar laten elkaar
toch niet in de steek?
O ja, is Ria Meertens de oudste
DOR-lezer (m/v)?

“Doodsbang was ik”, vertelde zij.
Het klonk alsof zij het gisteren had
meegemaakt. Tot in de kleinste
details sprak zij over die verschrikkelijke minuten/kwartieren/uren?
“Het ging maar niet voorbij. Opeens
zag ik, dat de voordeur helemaal
weggeslagen was. Ik griste een kistje
met waardevolle spullen en de drie
kinderen bij elkaar en vluchtte het
huis uit.” Ze is niet meer in het Oosteinde teruggekeerd. Met een auto is
zij in die meiweek naar de provincie
Groningen gereden en heeft daar, in

- Eén kant van het Oosteinde bleef bij het bombardement gespaard -

Verrassend
Verleden week was ik weer op de
Schiedamseweg en zag daar, nieuw
voor mij, Lunchroom Oproer, op
nummer 112b. Op schoolborden
buiten stond aangegeven, dat er binnen koffie, heerlijke soepen, belegde
broodjes en andere specialiteiten te
verkrijgen waren. Ik stapte binnen
en werd in goed Rotterdams begroet.
Voor mij was dat een verademing
in deze internationale winkelstraat.
De welbekende ‘bruin café-tafeltjes
en stoelen’ boden plaats aan zo’n 40
gasten. De verlichting bestond uit
looplampen, maar je moet het zien
om te begrijpen hoe gezellig

door Aad van der Struijs

het daar was. De koffie en een tosti
+ ‘het broodje van de dag’ waren
snel besteld. Met een ‘ogenblikkie’ verdween men naar de keuken.
In afwachting van mijn hapje en
drankje vroeg ik, waar Lunchroom
Oproer vandaan gekomen is. Duidelijk werd, dat de zaak onderdeel
is van de Stichting En Route; een
stichting die heel veel doet voor
onze medemens. ‘Oproer’ wordt
gerund door ex-drugverslaafden en
oud-psychiatrisch patiënten. Met
mijn beide handen op mijn hart,
kan ik u verzekeren dat je van de
achtergrond van het personeel niets
merkt! ’t Is een open lunchroom met
Rotterdamse taal, opmerkingen én
humor. En opvallend, ook de klanten
zijn Rotjeknorders!
Ik schrok wel van de prijs, die ik
moest betalen. Ik twijfelde aan het
bedrag dat mij gevraagd werd. Voor
1 cappuccino, 1 zeer grote tosti geitenkaas, brie en honing, alsmede een
‘broodje van de dag’ moest ik
€ 5,00 afrekenen. Vindt u het
vreemd, dat ik deze prijs eerst niet
geloofde. In de toekomst ga ik nog
wel meer ‘broodjes van de dag’
proberen.
Dit is geen Waar-was-dat-nou!
In de buurt van deze tekst staat de
foto, die Ria Meertens mij toezond.
Duidelijk is, dat de afgebeelde
panden behoorlijk zijn beschadigd
door het meibombardement én de
daarop volgende brand. Hoewel dit
geen WWDN-foto is, ben ik toch –
samen met Ria Meertens – benieuwd
of er lezers zijn, die weten waar de
panden stonden en wat er in gevestigd was. Uw reacties graag naar
spionneur@ditisrotjeknor.nl of Sint
Jobsweg 20h, 3024 EJ Rotterdam.

Persoonlijke
ontmoetingen
Op de laatst gehouden Snuffelmarkt
op de Müllerpier heb ik heel wat
DOR-lezers ontmoet. Speciale
aandacht trok Gerry van ’t Slot, een
vrouw uit ’s-Hertogenbosch. Haar
man Ap is als oud-werknemer van
de HAL nauw betrokken bij de restauratie van het SS Rotterdam. Deze
restauratiewerkzaamheden brachten
hem in Gibraltar, Gdansk, Wilhelmshafen en nu Rotterdam. Gerry
vertelde mij, dat zij niet wist of het
door de naam SS Rotterdam kwam,
maar zij raakte in Den Bosch steeds
meer geïnteresseerd in Rotterdam.
Volgens Gerry is er geen beter middel om Rotterdam te leren kennen,
dan De Oud-Rotterdammer te gaan
lezen. Vandaar dat ze in haar Den
Bosch al geruime tijd onze krant
leest. De krant kreeg ze daar via-via
in bezit. Nu het SS Rotterdam zijn
permanente ligplaats heeft gevonden
en Ap nog wel enige tijd aan boord
moet werken, is er voor de Van ’t
Slots tijdelijk een woning in Rotterdam gezocht. Voor Ap is het niet
meer nodig enkele uren per dag
aan woon/werkverkeer te besteden.
Gerry woont nu zelf in de stad, die
ze zo graag leerde kennen; elke dag
is nu voor haar een verrassing.
En het mooiste? Gerry: “Als ik mijn
straat 30 meter uitloop en de hoek
omga, sta ik voor Albert Heyn. En
iedere dinsdag om de14 dagen ligt
daar De Oud-Rotterdammer voor
het grijpen.”

spionneur@ditisrotjeknor.nl
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OUD ROTTERDAMMERTJES
Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Andere filialen:

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870
www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

GRATIS
Gratis 1 fauteuil New York
bij aanschaf van bankstel New York
Deze aktie geldt van 15 t/m 31 oktober 2009
Bankstel New York 2,5 + 1 + 1-zits
in leder (zoals afgebeeld)

2,5-zits € 1.785,Fauteuil € 1.085,-

Druk-/zetfouten voorbehouden.

Fauteuil

GRATIS

maar € 2.870,OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies
bij aanschaf tot aflevering.
Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

COMPUTE

R STUK!!

BEL SNEL RCC/PS 018-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

KUNSTGEBITTEN




Reparaties klaar terwijl u wacht
B+O gebit eendags behandeling
Ook voor het klikgebit/implantaten

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Foto’s Jan Roovers en Henk Hartog bekijken/
bestellen. www.fotovanrotterdam.nl

TRANSPORT
VRACHT TAXI
KUSTER TOTAAL SERVICE, ANY WAY ANY TIME
Speciaal voor particulieren, die iets willen kopen of
verkopen en TRANSPORT zoeken. Kleinmeubelen,
dozen etc. Gunstig tarief. Rotterdam e.o
€ 25 per u. excl. btw incl. 30 km. Max. 450 kg.
Afm. 150x120x120. totaalservice@online.nl
Tel : 010 4580117 / 06 18576628

VAKANTIES
Gastvriendelijk familiehotel
2 nachten halfpension € 119,00
www.hofvandalfsen.nl
telefoon 0529-431818
bij

RUURLO

Luxe vakantiewoningen met
veel privacy. Wandelen, fietsen
in ongerepte natuur. 18 holes
golfbaan op 3 km.
Info verhuur: (0573) 46 12 21
www.sikkeler.nl - info@sikkeler.nl

AANGEBODEN
LUCHTVAART COLLECTIE
Bestaande uit: boeken vanaf 1909, tijdschriften,
krant- en tijdschriftartikelen, bouwdozen 1:72,
diverse curiosa zoals serie Luchtvaart,
penningen, radiopeilknop ex ju 52 (Ao 1940).
Geïnteresseerd? Kom een kijken!
J.P. de Klerk
010-4708849
VOOR EEN LIEFHEBBER
TE KOOP AANGEBODEN:
Oceaanreuzen-Een Eeuw Ned. Passagiersvaart
100 jaar Grootwinkelbedrijf in Nederland Korps
Mariniers 1942-heden Korps
Commandotroepen 1942-1997
175 jaar Kon. Marechaussee
90 jaar Harley Davidson- diverse titels
De Puch Story en andere brommerverhalen
Prijs n.o.t.k.
H.J. van Beeren tel. 0182530419
e- mail beerenh@xs4all.nl
VOOR EEN LIEFHEBBER
TE KOOP AANGEBODEN:
100 jaar Grootwinkelbedrijf in Nederland ISBN
90.72211.60.X
Jos Perry Jongens op kostschool
Marieke Hilhorst: Bij de zusters op kostschool
Geschiedenis van het dagelijks leven op RK
pensionaten van 1920 1960
175 jaar Kon. Marechaussee
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Een sterk kwartet
Ik kom uit een gezin met vier meisjes. We woonden in de Watergeusstraat
en gingen in de Aelbrecht Engelmanstraat naar school. De oude foto heeft
meester Buitendijk gemaakt op het schoolplein omstreeks 1937 of 1938.
Daarop zitten we van links naar rechts met Lenie, Gerda, Nel en Riet. De
recente foto is deze zomer in juni gemaakt toen mijn man 80 werd en alle
vier zijn we er nog. Van links naar rechts Gerda 1928,Nel 1932, Lenie 1934
,Riet 1929.
M.Langendoen-Jas
Patrijzenlaan 5 - 3233BM Oostvoome - 0181 484578
j.langendoen57@simpc.nl
- Klassenfoto klas 6 met de heer Mast -

Nozemanstraat
Ik heb mijn jeugd doorgebracht in de Nozemanstraat. Wij woonden op 36, naast de
elektronicawinkel van Kriste. Zelf hadden wij toen nog gaslicht en ik herinner mij
nog mijn boze ouders als wij (vier kinderen) aan het dollen waren en het gaskousje
begaf het. Ik bezocht de openbare lagere school aan de Hooidrift, waar meester
Mast het hoofd was. ‘s Maandags mijn snoepcentje opmaken bij waterstokerij
Siereveld in de Davidsstraat, tegenover de school. Het was moeilijk kiezen uit al
die lekkernijen in glazen schaaltjes op de snoeptafel. Van tijd tot tijd naar kapper
Bonnecroy, eveneens op de Hooidrift tussen Aelbrechtskade en Mathenesserlaan.
Gekortwiekt in model Kuifje- daar deed je lekker lang mee. De Eben Haëzerschool
in de Nozemanstraat noemden wij de Schippersschool (waarom weet ik niet ),
zoals we de jongensschool in de C.P. Tielestraat de Jonge Herenschool noemden.
Tegenover de Eben Haëzerschool zat het verhuisbedrijf van Muntinga. Op de hoek
Nozemanstraat/Hooidrift was de groentewinkel van Groenedijk, in de volksmond de dove - genoemd waarvan twee zoontjes mijn speelmaatjes waren. Op zaterdagmiddag vers brood halen bij Coop, De Vooruitgang op de Nieuwe Binnenweg, via
de Korenaarstraat waar een der eerste -doe het zelvers- gevestigd was, de gebroeders
Groen met o.a. triplex. Tijdens een sentimental journey in 2001 trof ik tot mijn
verbazing de bewaarschool in de C.P. Tielestraat nog in oude staat aan. Evenals
de lagere school Hooidrift, die je via een poort binnen ging. Dit gebouw had zijn
schoolfunctie verloren.
M. Siersema
Korenbloemlaan 1- 2343 VA Oegstgeest - 071-5172204

Zeemansverhalen
Heel gezellig al die zeemansverhalen in
De Oud-Rotterdammer. Ik kom uit een
oude zeemansfamilie. De broers van
mijn moeder gingen met 14 jaar al naar
zee. Dat ging toen zo. Ik had me voorgenomen met een zeeman te trouwen
en dat is dan ook gebeurd. Maar bij zijn
laatset reis vertelde hij mij dat hij alleen
nog maar naar zee zou gaan als hij thuis
koffie kon drinken.
E. Talle
-----------------------------------------------Pond appeltjes
Wat een leuk stukje nostalgie over
Karendrecht van meneer Van Orden. Als
oud Katendrechtse (1934) kwam er een
wereld aan fijne herinneringen boven.
Behalve dan aan de titel van uw stukje
‘Pond appeltjes’ over onze wijkagent
die inderdaad moest zorgen voor onze
veiligheid. Waarom ik daar geen prettige herinneringen aan heb? Ik vertel u
het volgende:
Het was 1942 en mijn vader, moeder
en ik waren verplicht op onze kleding
een Davidster te dragen. Wij woonden destijds op de Veerlaan en op een
morgen in mei ging mijn moeder naar
de Rechthuislaan om bij de melkboer
wat boodschappen te doen. Omdat
het die dag mooi weer was droeg ze
die morgen geen jas en daardoor ook
geen ster. Iemand meende toen voor
deze schanddaad wijkagent ‘Pond
appeltjes’ te moeten waarschuwen, die
haar vervolgens arresteerde en naar het
Haagseveer bracht. Mijn moeder, die

een blijmoedige en positieve vrouw
was en dacht dat ze na een waarschuwing wel gewoon weer naar huis kon,
heeft het echter met haar leven moeten
bekopen. Via Westerbork is zij naar
Auschwitz vervoerd en tenslotte door de
Duisters vermoord.
Dit alles kwam bij mij boven bij de
naam ‘Pond Appeltjes’. Na 67 jaar
begrijp ik het nog steeds niet. Uiteraard
was uw stukje alleen bedoeld prettige en
nostalgische herinneringen op te roepen,
maar dit moest mij gewoon even van
het hart.
Sifra Dasberg
Nieuwstraat 12-03
4461CG Goes
-----------------------------------------------Noordplein
Van mijn schoonvader krijg ik twee keer
per jaar nummers van De Oud-Rotterdammer. Hij komt dan naar Italië, waar
wij momenteel wonen, zodat wij weer
wat Rotterdams kunnen opsnuiven. Ik,
geboren op het Noordplein, en mijn
vrouw op de Nieuwe Binnenweg kunnen elk jaar weer genieten als bij ons of
bij vrienden met een B&B in de buurt
wat Rotterdammers verblijven. Alleen
het horen van het plat Rotterdams
klinkt ons als muziek in de oren. Ik
ben geboren in 1956 en heb nog steeds
het beeld voor me van het Noordplein
met de groentemarkt en de autohandel.
Mijn vader had op het Noordplein (kant
Noordsingel) een brood- en banketbakkerij en wij woonden daar boven. Zeker
`s morgens vanaf een uur of 5 was er

altijd volop leven. Als de groentemarkt
was afgelopen, kwamen de autohandelaren. De vele aanwezige kroegen
zaten altijd vol. Op zaterdag was er `s
middags de postzegel- en boekenmarkt.
Ik voetbalde altijd tussen de ‘tenten’,
de hekken met ijzeren golfplaten erop.
Regelmatig belandden onze ballen over
de tenten op de auto`s van de autohandel wat menige bal heeft gekost. Die
werden dan “in beslag” genomen door
een boze autohandelaar.
Mijn vraag is; heeft iemand foto`s van
de groentemarkt. Ik kan me herinneren
dat één van de jongens van Otto van
apotheek De Zwarte Gaper in die tijd
fotografeerde. Zelf heb ik nog foto`s
van een paar olifanten die bij ons in
de winkel brood kwamen halen. Die
olifanten liepen elk jaar van diergaarde
Blijdorp naar de Heineken brouwerij
om gewogen te worden. Elders kon dat
schijnbaar niet. Die keer roken ze dat
heerlijke verse brood van mijn vader,
waardoor ze niet meer te houden waren
en probeerden de winkel in te komen.
Mijn vader kwam daarop met een paar
broden die hij aan de olifantenbewakers
gaf, waarmee ze weggelokt werden.
Uiteraard niet voordat er een mooie foto
voor de krant gemaakt was. Als iemand
zich dit kan herinneren en er foto`s van
wil hebben, schrijf of mail gerust.
Marcel Ham
Cda S. Antonio 2
63027 Petritoli
Italie
hammarcel@tiscali.it
-----------------------------------------------Bob van Brenkelen
Mijn lieve nicht Ingrid stuurt af en toe
De Oud-Rotterdammer op en dat is
iedere keer een genoegen om te lezen en
de foto’ s te zien die vaak herinneringen
oproepen.
Zo las ik in de uitgave van dinsdag 21
juli j.l. pagina 13 het artikel over de
jubileum-reünie van de havenvakschool,
met daarbij een foto van de werkgroep.
Eén gezicht trof mij bijzonder, de
uitdrukking, de oogopslag, de naam
Bob van Brenkelen en ja ..... ik wist het
bijna zeker, ‘floep’ zei de geest: Aug.
Köpcke & Co. Shipchandler a/d Willemskade, z’n vader Jan en broer Jaap,
de zanglustige. Het zomeravondvoetbal
‘Stibekavo’. Wij hadden een vrij sterk
elftal met diverse spelers die op hoog
niveau speelden. Ik denk aan John de
Rot, CVV later Xerxes, toen nog met
Coen Moulijn, Rijshouwer, Middendorp, Freek Vermeer, Jan Villerius enz.

Op de foto van CVV op pagina 9 staat
een serie leeftijdsgenoten van hem, o.a.
Rob vld Berg, een geweldig sierlijke
keeper, Henk Blok, Joop Berkelaar,
Gerrit Kapsenberg.
Toen ik enige jaren daarvoor als jongen
van 16 in het eerste elftal mocht spelen
waren Puck Hokke en Teun Mout steunpilaren waar je tegenop zag. Cor Treure
speelde toen nog in Coal en ik heb met
hem nog eens in een vertegenwoordigend Rotterdams elftal gespeeld.
Bob kon ook heel goed voetballen. Ik
vond het fijn als hij meespeelde, hij had
echt talent. Ik woon meer dan elf jaar in
Zweden, maar blijf als - oud Rotterdammer -gevoelig voor artikelen en foto’s
die zulke herinneringen wakker maken.
Maar stel je voor ..... als de Bob die ik
beschrijf niet de Bob is van de foto?
Wie weet, als het wel zo is hoor ik het
nog wel.
Dries den Boer Strandsjövägen 5
Bolmen - 34194 Ljungby
Zweden
-----------------------------------------------Kerdijkstraat
De vraag van Jos Verweij over de
Kerdijkstraat deed bij mij herinneringen opkomen. Op de bewuste zondag
lag een deel van het gezin nog in bed,
maar mijn vader was al op. Na een
enorme knal waren aan een kant van het
huis alle ramen naar binnen geblazen.
Mijn vader stond met in de ene hand
een geldkistje en op de andere arm
mijn kleine zusje bij de trap, klaar
om te vluchten. Wij woonden in de

Luzacstraat, zo’n 200 meter van de
Kerdijkstraat. Ik was toen 7 jaar en de
aanblik van de nog rokende puinhoop
was heel beangstigend. Vele jaren later
kwam onze dochter in de Kerdijkstraat
te wonen en uit haar raam zag je de
kerk die daar later gebouwd is. Ik kon
toen zeggen dat als de V1 of V2 200
meter eerder was gevallen, zij er niet
geweest zou zijn. Overigens, in het
boek van Herman Romer, Rotterdam in
Barbaarse Jaren II, bladzij 99 staat een
stukje met foto over deze gebeurtenis.
Daar wordt over een V1 gesproken in
plaats van een V2, maar voor de uitwerking maakte dat niet uit. Beide bevatten
1000 kilo springstof.
Dick Boogaard
A.Verhuellstr. 77
3232 XC Brielle
-----------------------------------------------Schietbaanstraat
Tussen 1952 en 1953 zat ik in de
Vormingsklas in de Schietbaanstraat
bij directrice Bourguignon. Ik kwam
dagelijks per fiets, veerpont en bus uit
Lekkerkerk en beleefde een leuke tijd.
Ik herinner mij de docenten juffrouw
Zuidema, De Jong en Bridée en de
klasgenoten Flip Suiker, Ellie van Wijngaarden, Co Reinierse, Dinie Ars, Nel
Degenaar, Lies Wesseling en Hanneke
Bos. Ik zou het leuk vinden van hen te
vernemen hoe het hen is vergaan.
Annie Breedveld-Halling
Burg. v.d. Willigenstraat 20
2941 ES Lekkerkerk
0180-661306

Bram Peper
Naar aanleiding van het artikel over oud-burgemeester Bram Peper als voetballer
van RCH ben ik in de archieven van onze club gedoken en heb daar een foto gevonden waarop Bram te zien is. Hierbij een elftalfoto waarop Bram Peper naast Loek
Biesbrouck zit. Dit is het elftal van 1960-1961.Staande v.l.n.r.: J.Honout (gewond),
H. Liefhebber, Chr.Schoonenberg, J.Kroonsbergen (res), J. Rooders, M. Kruyer,
E. Romviel, P.van Egmond. P. Huyer (res.) P.v.d. Lippe (gewond). Knielend: P.
Brouwer, F. v.d. Klugt (res.), L.Biesbrouck jr (res.), A. Peper, L. Biesbrouck Sr., L.
Nanai. Ik hoop u hiermee geholpen te hebben
Rinus Dinkelberg
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Nel van Volkslux
Ik zoek Nel, die werkte in lampenzaak ‘Volkslux’ aan de Kruiskade. Ze woonde
in het Oude Noorden in een straat achter het Zwaanshals. Ze was lang en slank en
had kort heel krullerig haar. Het was een vrolijke meid. Ik woonde in de Bloemstraat en we gingen samen dansen bij Van Beek. Het moet in 1955 geweest zijn.
Ook is ze een keer mee geweest naar ons vakantiehuisje in Hoek van Holland. Daar
heb ik nog bijgaande foto van. Ik zou graag weten of ze nog leeft en hoe het met
haar gaat? Zij zal nu ook rond de 70 zijn net als ik.
Cock (Corry) Benningshof
Rotterdam - c.benningshof@planet.nl
Wie kan mij helpen?
Ik zoek foto’s van voor de oorlog, van
de winkel van mijn overgrootouders
in Rotterdam. De winkel stond op de
Botersloot 91 (hoek Meent) en was van
Haselaar-de Kolff, winkel in bedden en
matrassen.
J.A.M. ter Haar-Klink
toan2@xs4all.nl
-----------------------------------------------Anthony F. Bontekoe
Ik zoek familie van Anthony F. Bontekoe, geboren 10 april 1928. Hij heeft
gewoond in Australië en is in 1965 terug
gekomen naar Rotterdam. Zijn laatste
bekende adres is Groenendaal 23 in
Rotterdam.
Adri
06-23023975/0181-641046
adri-tiny@telfort.nl
-----------------------------------------------Zijdewindestraat
Mimi v.d Brom en Betty Pijnappel
haalden bij een kopje koffie herinneringen op aan de jaren 1940/1945 in
de Zijdewindestraat en vroegen zich af
wie van de volgende personen zich hen
nog kunnen herinneren: Nel van Olfen,
Bas Mol, Cor van Dijk, alias bolle,Peter

de Hont, Annie de Hont, Maja de Hont
(van de waterstokerij), Fietje Akkerman,
Ceeltje Wigmans, Jan Dijkman, Annie
Omens, Katrien Valentijn, Jannie Geenjaar, Jopie Schellevis, Tonia Hommes,
Lenie Prins, Arthur Dallau, Fam. Trees,
Bernard Grasselier, Henny Kluwen, Dirk
en Piet de Graaf, Gerrit Dijkmans, Fa.
De Ouden.
Mimi Renirie-v.d. Brom en Betty de
Koning-Pijnappel
Admiraal de Ruyterweg 65
010 4801257/ 010 4118170
-----------------------------------------------Zwemles
Zijn er nog mensen die kort na 1945 bij
een door de oorlog werkeloze zeeloods
thuis in de Havenstraat hebben leren
zwemmen? Eerst op je buik op een
krukje een paar keer ‘droogzwemmen’.
Daarna met een touw om je buik aan
een hengel in de Coolhaven, direct in
het diepe, want daar kon je natuurlijk
niet staan. Als onze ‘leraar’ vond dat het
verantwoord was, werd je losgelaten.
Als je later met ervaring een duik in
de Coolhaven nam, kon het gebeuren
dat je met stekelbaarsjes aan je badpak
omhoog kwam. Ik ben toch een goede

zwemster geworden.
Netty Richter
Untere Wallstraße 24e
56626 Andernach, Duitsland
-----------------------------------------------Firma Gerzon
Ik zou graag weer met de meisjes uit de
jaren 1950 t/m 1953 in contact komen,
die nu allemaal zo tussen de 70 en 75
jaar oud zijn. Wij werkten bij de firma
‘Gerzon’ aan de Korte Hoogstraat. Het
was hard werken voor weinig geld en
lange uren, van half negen tot half zes,
ook op zaterdag. Het was op de afdeling
Uittekening, op de eerste etage en onze
cheffin was mejuffrouw A. van den
Broek. De meisjes werden opgeleid tot
verkoopsters, ook de afdeling expeditie
zat pal naast ons. Hun chef was de heer
Jouwerling. Om de firma werd hard
gebouwd aan de heropbouw van de stad.
Ton v/d Wielen- de Groot (Ton de
Groot)
Hamakerstraat 77, k. 60
3052 JG Rotterdam
010-4623612
-----------------------------------------------Elout van Soeterwoudeschool
In maart 1947 ging ik voor het eerst naar
de Elout van Soeterwoudeschool aan de
Voetjesstraat. Bovenmeester was Arie
Kruidenier, een lange man. Hij had een
fiets met twee stangen. Zijn zus gaf aan
de meisjes het vak Nuttige handwerken.
In klas 1, 2 en 3 had ik juffrouw Hoek,
tijdens mijn schooltijd getrouwd met een
dominee. Er was toen feest in een zaal
aan de Boergoensestraat. We hadden
tweestemmig een lied geleerd. Meester
Kruidenier speelde op zijn viool. Klas 4,
5, 6, en 7 waren boven. Op zolder werd
soms een film vertoond. Van meester
Verschoor kregen we een begoniastekje. Na de zomervakantie moesten
we laten zien hoe het gegroeid was. Op
weg naar school moest ik de drukke
Pleinweg oversteken, drie keer zwaaien
bij de Kroon (textiel), een klein stukje
Mijnsheerenlaan, bij slager Baris, linksaf
de Bas Jungeriusstraat in. Daar haalde ik
twee vriendinnen op; Anneke van Tuil en
Nelly van Dien. Met z’n drieën gingen
we verder door de Bonaventurastraat.

Als meester Kruidenier op zijn fluitje
blies, moest je je in rijen per klas opstellen. De klassen 1, 2 en 3 gingen door
het kleine deurtje de school binnen. De
klassen 4, 5, 6 en 7 door de hoofddeur.
De dag begon met bidden. De handen
gevouwen op de rand van de bank.
Daarna zongen we een psalm. We schreven met inkt en kroontjespen. Als je de
pen verder dan het gaatje indoopte, kreeg
je vlekken. En als je bij het schrijven te
hard duwde, gingen de punten uit elkaar
en kon je er niet meer mee schrijven. In
de zevende klas bereidde je je van maart
tot de vakantie voor op het voortgezet
onderwijs. Je kreeg Franse les. Het
Franse volkslied leerden we het eerst.
En toen kwam het afscheid. Ik ging naar
de MULO van de heer Smallegange.
Geen gemeester meer, maar mijnheer.
Ik werd Riet in plaats van Rietje. Wie
heeft er nog meer herinneringen aan de
Eloutschool?
Riet de Graaf-Wemelsfelder
Liede 32
3068 GP Rotterdam
Henkdegraaf44@hotmail.com

Miep uit de Vierambachtstraat
In de krant las ik over het Oude Westen
met winkels op de Vierambachtstraat.
Daar was ook een slagerij Hoogenboom
op de hoek van de Doedesstraat. Ik
kwam daar met mijn oom Thijs melkventen. Deze familie was klant van ons.
Het was een groot gezin en daar zag ik
mijn eerste liefde Miep. Mijn hart sloeg
vele malen over. Ik woonde daar ook in
de buurt en zag haar bijna iedere avond.
Ik praatte met haar, maar haar vader
was er niet voor. Ik heb nog steeds spijt
dat ik dit nooit heb door gezet. Ik zag
haar verhaaltje in de krant staan en wil
op deze manier toch proberen nog met
haar in contact te komen. Ik ben heel erg
benieuwd hoe het met haar gaat.
Koos Maat
Van Heukelomstraat 47
3067 PD Rotterdam
06-48545345

Jeanine Vennix
Ik zoek mijn nicht Jeanine Vennix. Zij is een dochter van mijn moeders broer.
Ze woonden op de Walenburgerweg boven de banketbakker. Naderhand is haar
moeder naar Hillegersberg verhuisd. Ik heb sinds mijn jeugd niets meer van haar
vernomen. Zij had een broer Jos. Ik weet niet of zij getrouwd is, dus ik weet alleen
haar meisjesnaam. Ik heb wat foto’s van vroeger en zou ze graag aan haar willen
geven. Hopelijk weet iemand wat er van haar is geworden of waar ze woont.
Lies Ligthart-Sijpesteijn
ruud.ligthart@online.nl

o Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
o f 49,90 (in Nederland)
Dhr./Mevr.

Voorletters

o f 65,00 (binnen Europa)
Tussenvoegsel

o f 75,00 (buiten Europa)

Achternaam
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Telefoon
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Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
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Postcode
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Olga Polner
Ik zoek mensen die mijn oud-tante Olga
Polner gekend hebben. Zij was Russische
van geboorte en woonde na de oorlog o.a.
Wolphaertsbocht 130a, Poolsestraat 29a,
Zoutziedersstraat 59a en Sionstraat 40.
Ze overleed op 22-9-1979 in zorgcentrum
Simeon en Anna Strevelsweg 350. Graag
uw reactie naar:
J.A.Malipaard
Jan van Scorelstraat 69
4907PK Oosterhout
0162451461
jmp@seeyou.demon.nl
-----------------------------------------------Schapen op vliegveld
Waalhaven
In 1921 is vliegveld Waalhaven geopend
op18 maart. Het was van belang dat het
gras kort werd gehouden. Om dit te bereiken konden boeren onder voorwaarden dit
grasland huren om schapen op te weiden.
Mijn opa, Arij van den Heuvel, was een
van die boeren en werd dus schaapsherder
op dit vliegveld. Op 28 april 1921 werd hij
dood aangetroffen op het vliegterrein. In
het Nieuwsblad voor de Hoekschewaard,
Ijsselmonde en Putten verscheen een bericht waarin werd vermeld dat de 73-jarige

schaapsherder A. v.d. Heuvel op zijn post
was gestorven.
Zijn zoon, mijn vader dus, nam deze taak
over. Door het uitbreken van de oorlog in
mei 1940 kwam hier een einde aan. Ik heb
mijn vader vaak over deze periode horen
spreken. Hij had daar prachtige verhalen
over.
Regelmatig zoek ik op internet naar gegevens over zijn periode op dit vliegterrein.
Helaas, over schapen wordt niet of nauwelijks gesproken. Wellicht heeft iemand hier
nog herinneringen of beeld materiaal van
in de vorm van foto’s, of ﬁlm. Ik zou dat
heel graag horen.

Arie van den Heuvel
Adr. Van Bergenstraat 2
4811 ST Breda
heuvel-vd-arie@kpnmail.nl
-----------------------------------------------Connie Friderichs
Ik zou graag weten hoe het met mijn
jeugdvriendinnetje gaat. Haar naam is
Connie Friderichs, ze woonde 1950-‘60 in
de Portugesestraat in Oud-Mathenesse. Ze
heeft een zus die heet Mieke en ze zat, net
als ik, op de lagere school Oud-Mathenesse
tussen 1951 en 1957.
rené prins
renpri@xs4all.nl

Piet Hein
Wij roepen alle oud-leden en iedereen die
ooit te maken gehad heeft met Piet Hein
naar de reünie te komen. De reünie is in
ieder geval in 2010, maar de juiste datum
is nog niet bekend. Wij zijn, Elianne,
John, Theo de Groot, Henk Kevenaar en
Dick Olderman. Wij hopen dat er veel
mensen reageren, omdat het de laatste keer is dat er een Piet Hein-reünie gegeven
kan worden. Reageren kan via www.reunie-piethein.hyves.nl, via email: reuniepiethein2010@hotmail.com of schriftelijk: Piet Hein, Voorhaven 57, 3025 HD Rotterdam.
Theo de Groot
Schans 192
3025 VL Rotterdam

Wilgenplas
Zo’n vijfenzeventig jaar geleden ging ik elke mooie zomerzondagmiddag met mijn ouders op de ﬁets naar
de Wilgenplas. In mijn herinnering had je daar grote zwembaden met enorme sportvelden met allerlei
gymtoestellen. Aan het eind van zo’n zonnige dag gingen we eten bij Coomans, ergens in de stad. Genoeg
beweging dus na al dat zwemmen, sporten en ﬁetsen. Maar ik kan me nu niet meer herinneren waar deze gelegenheden nu precies waren. Misschien zijn er nog mensen die mijn geheugen kunnen opfrissen. Ook stuur
ik een foto van mijn vriendinnen die ik uit het oog verloren ben. Misschien zijn er nog een paar in leven. Dat
zou ik dan graag vernemen.
H. van Kerssen-Lammers
Diemenlaan 198
8304 EE Emmeloord
0527-614591

Puzzel mee en win !!!

Vorige week werd het al aangekondigd. De Oud-Rotterdammer viert zijn volgende verjaardag op de 55+Expo in
Ahoy waarin het een aantal rubrieken uit de krant tot leven brengt. Één ervan is de populaire rubriek ‘Beat aan de
Maas’, waarin iedere twee weken de populaire bandjes van vroeger werden besproken. Een aantal van deze bandjes
zal gedurende de 55+ beurs hun oude kunsten herhalen. Het gevolg hiervan werd de oplossing van vorige keer:

Voor deze puzzel hebben we een speciale prijs. Er worden namelijk drie keer
twee kaarten voor het Zondagochtendconcert in De Doelen van 8 november
weggegeven. Amstel Quartet & Niti Ranjan Biswas staan dan op het podium
om het publiek te vermaken.

‘Swingen op de beatbands aan de Maas’
De winnaars van het boek van Ben Laurens zijn:
C. van Dreunen, Rotterdam
B.A. Ooms, Rotterdam
G. Blaauw, Rotterdam

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 21 OKTOBER opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

J. Beil, Oud-Beijerland
B. Houtman-Koster, Spijkenisse

Horizontaal
1. wiskundig onderdeel (schoolvak); 7. buitenspel; 12. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (afk.); 13. gladmaken met een rasp; 14. familielid;
15. lidwoord; 17. telwoord; 19. Amerikaanse boerderij; 21. selenium (scheik.
afk.); 22. uitroep van medelijden; 24. vroegere naam van Sint-Petersburg; 27.
duw (zet); 28. salaris; 30. insect; 31. waterplant; 32. deel van een wiel; 33.
munteenheid in Bulgarije; 35. Frans wijngebied; 37. gevangenis; 38. tv-journaal; 41. bejaard; 42. vrouw wier man is gestorven; 44. ruwe steenmassa;
46. overleden; 47. fiets (Zuid-Ned.); 48. een hecht geheel; 49. delfstof; 50.
streek of poets; 52. plaats in Duitsland; 54. redevoering; 56. vertragingstoestel; 58. plaats in Flevoland; 61. kraakbeenvis; 62. volledig warme maaltijd;
64. enthousiaste bewonderaar; 65. honkbalterm; 67. lang en smal stuk hout;
68. buitendijkse grond; 70. Indisch gerecht; 72. jong dier; 73. land in ZuidAmerika; 76. deel van gelaat; 77. United Kingdom (afk.); 78. sociëteit (afk.);
79. zuigeling; 81. per expresse (afk.); 82. afgelegen; 83. muze in het minnedicht; 84. kippenloop; 86. vrachtwagenchauffeur; 87. zanggroep van vijf
personen.
Verticaal
1. naar beneden gaan; 2. Greenwichtijd (afk.); 3. loot (stek); 4. vruchtenpunch; 5. vrouwentijdschrift; 6. wartaal sprekend; 7. onhygiënisch; 8. Amerikaans automerk; 9. rekenopgave; 10. in memoriam (afk.); 11. levenslust
(pit); 16. Economic Cooperation Organization (afk.); 18. rivier in Utrecht; 20.
lokspijs; 21. muzieknoot; 23. golfterm; 25. eskimohut; 26. effen (egaal); 27.
land in Zuid-Amerika; 29. arts voor zenuwziekten; 32. lompenhandelaar;
34. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (afk.); 36. kreunen (hijgen);
37. nieuw (in samenstelling); 39. Nederlandse prinses; 40. nauw straatje;
42. Russische drank; 43. de meest algemene vloeistof; 45. Sociaal Economische Raad (afk.); 46. projectieplaatje; 51. gezichtsorgaan; 53. telwoord;
54. vaststellen (beslissen); 55. openbaar vervoermiddel; 56. cultusgebruik;
57. spijskaart; 59. (bijbelse) reus; 60. excellent (voortreffelijk); 62. artistiek
beroep; 63. mannelijk hert; 66. glansverf; 67. jongensnaam; 69. bladgroente;
71. beteuterd; 73. deel van bestek; 74. getand gereedschap; 75. bushokje;
78. niet zoet (van wijnen) droog; 80. Japanse munt; 82. Vrije Universiteit
(afk.); 85. deel van bijbel (afk.).

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Dinsdag 13 oktober 2009

Humanitas: wijkzorg!
Humanistisch Café op 29 oktober over:

De 21e eeuwse mens: van homo sapiens naar
homo informans

Opening tilseizoen

Op donderdag 29 oktober spreekt filosoof Henk Oosterling,
universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wijsbegeerte
van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, in het Humanistisch Café over de ‘homo informans’.

De 21e eeuwse mens stapelt
medium op medium om zich
te oriënteren: GSM, GPS, TomTom, iPhone, etc. We verzekeren ons voor mogelijke schade. Claimen wordt steeds vanzelfsprekender. Tegelijkertijd
dienen zich de desastreuze effecten van onze hyperindividualistische levenswijze aan:
van de opwarming van de aarde tot het ineenstorten van
het bankwezen. Is ons mensbeeld nog toereikend? Is het
geen tijd voor een visie die
zich niet langer op identiteit
maar op relaties richt?
Het Humanistisch Café is een
gezellig praatcafé, waar we
discussiëren rondom een thema. Het is voor iedereen die

Dat kan in de ‘Zilverlinde’ van Humanitas, gelegen bij Humanitas-Akropolis, hoek Ankie Verbeek-Ohrlaan (Verlengde Molenlaan).
Voorzieningen: beautysalon, pedicure, kapsalon, supermarkt,
bar, restaurant, biljartclub, bridgeclub, internetcafé, dierenweide, tandarts, herinneringsmuseum, fysiotherapie, logopedie,
ergotherapie, etc. etc.
Service (gratis): conciërgediensten, hulp bij computerstoring en
installatie, extra korting in alle Humanitasrestaurants, desgewenst advies van een zorgconsulent, verpleeghuisarts-advies,
gebruik tandemscootmobiel, etc. etc.

Grootte: bijna 100 m2, drie kamers, riant
balkon van 35 m2, overdekte garageplaats
Prijs € 339.000,-, k.k.
Adres: Jupiterstraat 48
Wel dit uitzicht en niet naar bejaarden- of verpleeghuis?
Bel Humanitas: 010 - 461 52 88
of Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 06 51 - 58 36 34

Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.humanitas.nu
Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over
Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel
voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker:
0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22

Humanitas viert Suikerfeest

het leuk en belangrijk vindt om
anderen te ontmoeten door
over de grenzen van de eigen directe leefomgeving heen te kijken. Omdat samen eten uitnodigt tot een gesprek met de anDe ARB0-werkgroep Tiltechnieder, serveren we een maaltijd.
ken organiseerden samen met
Het Humanistisch Café is een ini- ergo- en fysiotherapeuten afgetiatief van verschillende Rotter- lopen dinsdag bij Humanitasdamse humanistische organisa- Akropolis wedstrijden tussen
ties en wordt elke laatste don- zorgafdelingen. Letterlijk en fiderdag van de maand gehou- guurlijk ’strijd’ tegen fysieke belasting. Zo werd het tilseizoen
den.
geopend. Doel was zgn. ‘transferspecialisten’ een hart onder
de riem te steken en belangstellenden de gelegenheid te bieden mee te kijken of te doen.
Er waren aankondigingsborden
van zes beroemde en imposante
Rotterdamse bouwwerken en
hierbij werden tilhandelingen en
een quiz uitgevoerd. Ook waren
Datum: 29 oktober 2009. Aan- er diverse firma’s met hun provang: 18.00 uur Locatie: De Zin- ducten.
gende Zeeleeuw, Sint-Jobskade Showmaster-fysiotherapeut Tijs
140 (Müllerpier), 3024 EN Rotter- Smulders praatte de acties zwiedam (bereikbaar met tramlijn 8) rig aan elkaar en iedereen had
Kosten: € 7,50 inclusief maaltijd een ontspannen en leerzame
middag.
(ook vegetarisch) en drankje.

Splinternieuw luxe
appartement met
service/zorg aan
de goudkust van
Hillegersberg voor
een redelijke prijs, kan dat? Ja!

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Het einde van de Ramadan, na
29 of 30 dagen vasten, is het begin van het Suikerfeest! Zoals
ieder jaar besteedt Humanitas
hier aandacht aan. Ter gelegenheid van het Suikerfeest worden zoete gerechten en lekkernijen gegeten en geeft men elkaar cadeautjes en bedenkt
men de armen. Veel vrouwen

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis?

Humanitas heeft het alternatief!
TE HUUR
TE KOOP
In De Carnissedreef in Charlois

Hoog bezoek
bij Humanitas
Op 20 oktober bezoekt de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Celsius Waterberg,
Humanitas om het zorgconcept
van Humanitas met eigen ogen
te zien, te horen over de Surinaamse dagopvang van Humanitas en mogelijke samenwerking met en in Suriname te bespreken.
De minister was in 1996 betrok-

versieren hun handen met
henna. Dit jaar vierde Humanitas-Bergweg het Suikerfeest
‘s middags op 24 september.
Er kwamen ongeveer 320
mensen op af: bewoners, gasten en buurtbewoners. Het is
de bedoeling dat Humanitas
volgend jaar het Suikerfeest
nog breder gaat vieren.

In Swinshoek in Rockanje (in
aanbouw) zijn 18 royale levensloopbestendige koopwoningen (van 83 - 110 m2) geprojecteerd. Indeling o.a. hal
met toilet, woonkamer met
balkon, keuken, twee slaapkamers en badkamer.
Swinshoek is afgestemd op
wensen en behoeften van toekomstige bewoners met en
zonder hulpvraag. Op loopafstand van centrumvoorzieningen, duinen en strand. Koopsom: € 287.500,- v.o.n. inclusief
inpandige parkeerplaats.

zijn nog enkele eenkamerappartementen met zorg vrij. Op
loopafstand van winkelcentrum
en metrostation Zuidplein. Het
naastgelegen verpleeghuis
biedt veel faciliteiten, o.a. ‘n restaurant met terras. Huurprijsindicatie: € 425,-.
In het complex Jan van der
Ploeg met zijn gezellige atrium
met binnentuin, hartje stad, in
het Oude Noorden zijn enkele
mooie seniorenzorgappartementen beschikbaar. Huurprijsindicatie: € 490,-.

Het servicecomplex Nancy
Zeelenbergflat in Charlois met
zijn markante gevel en mooie
binnentuin staat aan het groene Amelandseplein. Er zijn enkele zorgplusappartementen
vrij. Huurprijsindicatie: € 400,-.
Huurprijzen exclusief service en verwarmingskosten
Informatie: Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34

55 Plus Expo 2009 van 21 - 25 oktober

ken bij de oprichting van de Surinaamse Stichting Thuiszorg en
daarvan de eerste directeur. De
bijeenkomst vindt plaats bij Humanitas-Akropolis, Achillesstraat
290 in Rotterdam-Hillegersberg.
Wie de minister persoonlijk wil
zien, nodigen wij uit voor een
hapje en een drankje van 16.00
-17.00 uur.

Ook Humanitas staat op de 55
Plus Expo in Ahoy.
De manifestatie is dit jaar twee
maal zo groot als voorgaande

jaren en wordt gerekend tot
een van de gezelligste dagjes
uit van het jaar! Beursthema’s
dit jaar zijn: sfeervol wonen
en leven, reizen, gezondheid
en beweging, hobby en creativiteit etc. etc. De beurs is
dagelijks geopend van 10.00 17.00 uur. Meer informatie op
www.55plusexpo.nl.

